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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 12.09.2022 
                             Nr. 4c-13/ 703 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 07 septembrie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de            

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

În data de 07 septembrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 09:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019- PLx123/2019 

 2. Proiectul de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente– PLx227/2019; 

 3. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010– Plx303/2021; 

 4. Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al 
creditării şi la cesiunea de creanţe– PLx18/2022; 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice–Plx257/2021;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii–
PLx264/2021;  

3. Propunerea legislativă privind regimul articolelor pirotehnice–Plx181/2022;  
4. Propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter 

temporar pentru livrarea de carburanţi–Plx297/2022;  
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 
privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor–Plx298/2022;  

6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice–Plx312/2022;  

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind 
exercitarea profesiei de bonă–PLx359/2022;  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.335/2013 privind 
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior–PLx380/2022;  

 

 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond), 3 (fond) și 4 (fond) 
din ordinea de zi au fost amânate. 

 

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

Comisiei 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). 
 

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

 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

Laura-Cătălina președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
                                     Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 
 


