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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 21.09.2022 
                             Nr. 4c-13/ 755 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 20 septembrie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20     

septembrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 20 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.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341/2004 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977- Plx298/2018;  

2.   Proiect de Lege privind regimul juridic al gestionarilor– PLx658/2018; 
3.   Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu 

caracter comunist– Plx364/2019; 
4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi tramvaie– Plx118/2020; 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ– Plx156/2022; 

6. Proiect de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public– PLx219/2022. 
7. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei 

privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 – PLx340/2022. 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală– PLx457/2022. 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Propunere legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul 

clerului spitalicesc-Plx271/2022; 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale–Plx319/2022;  
3. Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la 

Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre-PLx326/2022; 
4. Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind 

sistemul public de pensii– PLx334/2022; 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2022 

pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale– PLx372/2022;  

6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.142/2008 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a -zona cu 
resurse turistice– Plx418/2022; 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2022 
privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului 
pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter 
special, în luna iulie 2022– PLx422/2022; 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2022 
pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat– PLx423/2022; 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii 
de Export-Import a României EximBank -S.A.– PLx425/2022; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice si sportului nr.69/2000– 
PLx432/2022 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale– PLx434/2022; 

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale– PLx449/2022; 

 
 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 8 (fond) din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 
 
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 respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
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Punctul  4 (fond) - raport de respingere (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 adoptare (unanimitate de voturi). 
 
 

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 1 (aviz) din ordinea de zi au fost 

amânate. 
 

Avize: 
Punctul  2 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (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 (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (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. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 


