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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 14.12.2022 
                             Nr. 4c-13/ 1156 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 06 decembrie 2022 

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

06 decembrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 06 decembrie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 11:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile 
electronice pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a 
modalităţilor de accesare a serviciilor publice on-line- Plx181/2019 

 2. Proiect de Lege privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 
medicină legală– PLx333/2020; 

 3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997– PLx520/2021; 

 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 
privind sistemul naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii– 
Plx8/2022; 

 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 
privind Codul civil şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă– 
Plx9/2022; 

 6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare– PLx50/2022; 
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 7. Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 
alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii– PLx113/2022; 

 8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ 
din România nr.335/2007– PLx527/2022; 

9. Propunere legislativă pentru deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii 
care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii– Plx680/2022; 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2022 privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în schema de 
personal a Consiliului Superior al Magistraturii– PLx651/2022; 

 11. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 
Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2002 privind regimul străinilor în România– PLx706/2022; 

12. Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe– 
PLx734/2022; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Legea Pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii–PLx429/2022;  
2. Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal–Plx476/2022;  
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, 
proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor, 
proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind 
investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative–PLx575/2022;  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155 din 21 noiembrie 2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân–Plx578/2022;  

5. Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităţilor din industria 
energetică–Plx583/2022;  

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.561 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismului–Plx588/2022;  

7. Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2022 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea îndeplinirii obligaţilor asumate de România prin aderarea la 
Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 
navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a 
unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii 
Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană–PLx592/2022;  

8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului–PLx616/2022;  
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9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare–PLx630/2022;  

10. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii–
PLx633/2022;  

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului–Plx638/2022;  

12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate–
Plx640/2022;  

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.159/2022 pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011–PLx723/2022;  

14. Propunere legislativă pentru modificarea art.91 din Legea nr.127/2019 privind 
sistemul public de pensii–Plx737/2022;  

15. Propunere legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti 
de criza energetică–Plx741/2022;  
 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 2 (fond) și 5 (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 3 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 11 (fond) - raport de adoptare (unaniumitate de voturi). 
Punctul 12 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
 

 
Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) –negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
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Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
 

 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Laura Vicol 


