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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 2022 
                             Nr. 4c-13/202/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 15 martie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 martie 2022. 

Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. Sedința comisiei s-a 
desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 12:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

-PLx 
310/2018; 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 – PLx 505/2019; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor 
silvice– Plx 176/2020; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"– PLx437/2021; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului"– PLx 489/2021; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal– 
Plx534/2021; 

7.Proiect de Lege privind darea în folosinţă cu titlu gratuit unor bunuri imobile din proprietatea 
publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în folosinţă gratuită 
Federaţiei Române de Rugby– PLx 36/2022; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor–
PLx 111/2020; 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare.–Plx 584/2021;  

3 Propunere legislativă privind introducerea în curricula şcolară de liceu a cursului "Istoria 
Revoluţiei de la Timişoara din 1989 şi a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România "–PLx 
3/2022; 

4 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare–PLx 4/2022; 

5 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 
privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare–Plx 
10/2022; 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2021 privind 
acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi 
pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă–PLx 54/2022; 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2021 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european 
Plus, Fondul pentru o tranziţie justă -Plx 55/2022; 

8 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă –PLx 68/2022; 

9 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ–PLx 72/2022; 

10 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2022 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul 
interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică 
generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV2 precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative –PLx 74/2022; 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - 
IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020, precum şi pentru modificarea art.164 alin.alin.(2¹) şi (2²) ) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii-PLx 82/2022; 

12. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România– PLx 83/2022; 

 

1. Adresa BP privind sesizarea formulată de Grupul parlamentar al minorităților naționale 
împotriva domnului deputat Ciprian-Titi Stoica 

DIVERSE: 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond),  4 (fond), 5  (fond), 6 (fond) 7 
(fond) au fost amanate 
 

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

Fonduri: 
Punctul  1 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de adoptare cu amendamente admise (unanimitate de voturi). 
 

            Avize: 
Punctul  1 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
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Punctul  5 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
 
 
 

Punctul  1 (DIVERSE) din ordinea de zi a primit avertisment scris din partea membrilor 
comisiei cu majoritate de voturi. 

 
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 

 


