
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 12.10.2022 
                             Nr. 4c-13/ 894 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 11 octombrie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11     

octombrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 11 octombrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând 

cu orele 10:00, 12:00 și 15:30 
 

 
Ordinea de zi pentru ședința de la ora 10:00: 

 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor– PLx535/202.  
 

 
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 (unanimitate de voturi). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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Ordinea de zi pentru ședința de la ora 12:00: 

 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 

2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente– Plx480/2017; 

2.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor– PLx535/2021. 
 

 
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). 
Punctul  2  (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
 

 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
Ordinea de zi pentru ședința de la ora 15:30: 
 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România – PLx51/2022;  
2.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România – PLx94/2022; 

3.   Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă – PLx286/2022; 

4.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor – 
PLx346/2022; 

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

6. 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând 
domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenţei 
nr.21/1996-PLx620/2020; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare–Plx306/2022;  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.803 din Legea 
nr.96/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii-Plx307/2022; 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2022 
privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală– PLx373/2022; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 – 
PLx383/2022;  

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia 
drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni 
alergice– PLx384/2022; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe– Plx386/2022; 

8. Propunere legislativă privind etichetarea nutriţională voluntară Nutri-Score– 
Plx413/2022; 

9. Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 
2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare– 
Plx414/2022; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive– PLx472/2022 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011– 
Plx497/2022; 

12. Propunere legislativă privind modificarea 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– Plx498/2022; 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2022 
privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip 
cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice– PLx502/2022; 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2022 
privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" şi „FamilyStart", precum şi 
pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului– PLx508/2022 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală– PLx512/2022; 
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16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de 
incluziune– PLx519/2022. 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii– 
PLx557/2022. 

 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 3 (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 de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
 

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

amânat. 
 

Avize: 
Punctul  2 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – negativ (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  13 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  17 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
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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  
 
 

 
 
 
 

 


