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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 2022 
                             Nr. 4c-13/159/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 7 şi 8 martie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 7 şi 8 martie 

2022. Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 7 martie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 17:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

          DIVERSE: 
1. Adresa Biroului permanent al Camerei Deputaților i -a fost prezentată demisia domnului 

Nicușor Halici din funcția de deputat.  
Biroul permanent a stabilit ca certificatul de deces al domnului deputat Corneliu Olar să fie 

transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru intocmirea proiectului de Hotărâre de 
vacantare a locului de deputat.  

 
În urma dezbaterilor, a propunerilor formulate și a voturilor exprimate, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități au hotărât in unanimitate vacantarea celor doua locuri de deputat. 
 
În data de 8 martie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 13:00. 

 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

1. Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau 
intempestive

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

 -PLx663/2019; 
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor 

silvice– PLx 176/2020; 
3. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic– 

Plx 261/2020; 
4. Proiect de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic– 

PLx300/2020; 
5.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contraventiilor silvice– PLx 321/2020; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale– Plx363/2021; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru 
modificarea si completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al situatiilor 
de urgenta– PLx 537/2021; 
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8.Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind 
securitatea naţională a României– PLx 561/2021; 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2021 pentru 
modificarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniu– Plx 563/2021; 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice– 
Plx 564/2021; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic– Plx 
569/2021; 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a 
unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi Plx 576/2021 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor – Plx 589/2021; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare naţională pentru 

recunoaşterea meritelor–PLx 528/2021; 
2. Propunere legislativă - Legea pescuitului.–Plx 548/2021;  
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit–PLx 37/2022; 
4. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si pentru completarea art. 60 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal –PLx 39/2022; 

5 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la 
Bucureşti, la 23 noiembrie 2021–Plx 45/2022; 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 
noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în 
domeniul securităţii aviatiei, asa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in aplicare  (UE) 
2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019–PLx 47/2022; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate Plx 49/2022; 

8 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative–PLx 52/2022; 

9 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2021 pentru 
modificarea anexei nr.6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu–PLx 57/2022; 

10 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.145/2021 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii –PLx 
58/2022; 

11. Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul persoanelor juridice fără scop 
lucrativ-PLx 61/2022; 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative– PLx 73/2022; 
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13. Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială- 
PLx 78/2022; 
 

 
DIVERSE: 

         1.Adresa BP privind sesizarea formulată de Grupul parlamentar al minorităților 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt, cu 

unanimitate de voturi. La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond),  2 (fond) au fost 
amanate 

În urma dezbaterilor, a propunerilor formulate și a voturilor exprimate, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități au hotărât transmiterea,  spre dezbate re și  adoptare, a următoarelor 
soluții legislative: 

Fonduri: 
Punctul  3 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi) 
Punctul  10 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 12 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi) 
Punctul 13 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi) 
 

La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  3 (aviz) si punctul 11 (aviz) din ordinea de 
zi au fost amânate. 

Avize: 
Punctul  1 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
 

La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  1 (DIVERSE) din ordinea de zi a fost 
amânat. 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă Laura-
Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 


