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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 05.10.2022 
                             Nr. 4c-13/ 850 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 04 octombrie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 04     

octombrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 04 octombrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând 

cu orele 11:00 și 15:00.   
 

 
Ordinea de zi pentru ședința de la ora 11:00: 
 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1.  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;  

2.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx641/2020; 

3.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal – PLx66/2022; 
4.  Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate – Plx249/2022; 

5. Propunere legislativă privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996-Plx462/2022; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind 
aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la 
Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992– PLx484/2022. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală– PLx485/2022; 

8. Proiect de Lege pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.73/1993 pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, precum şi a Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative– PLx493/2022. 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia precum şi pentru modificarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia-
PLx363/2022; 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal–Plx365/2022;  

3. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii 
ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina -Plx366/2022; 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal– 
Plx367/2022; 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – Plx378/2022;  

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal 
nr.227/2015– PLx381/2022; 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2022 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar– 
PLx466/2022; 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2022 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri 
financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2023"– PLx482/2022; 

 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond); 3 (fond); 7 (fond); 

 8 (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  2  (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
 

 
Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) –negativ (majoritate de voturi). 
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Punctul  6 (aviz) –negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

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

Ordinea de zi pentru ședința de la ora 15:00: 
 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice– 
PLx507/2021; 

2.   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; 

3.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal – PLx66/2022; 
 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 2 (fond) și punctul 3 (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 adoptare (majoritate de voturi). 
 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă  
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