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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 14.12.2022 
                             Nr. 4c-13/ 1157 /2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 12 și 13 decembrie 2022 

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

12 și 13 decembrie 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 12 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. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023-PLx756/2022 
 
 
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 următoarei soluții legislative: 

 
 
Aviz: 

          Punctul 1 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Tănăsescu 

Alina-Elena vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În data de 13 decembrie 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 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 protecţia avertizorilor în interes public– PLx219/2022; 
 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative– PLx576/2022; 

 4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului– PLx710/2022; 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii– PLx753/2022; 

 6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 
privind cazierul judiciar (republicată)– Plx754/2022. 

7. Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în 
domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Brebu– PLx110/2018; 

 8. Proiect de Lege privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului 
rutier– PLx749/2022; 

 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale– 
Plx755/2022. 

 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Proiect de Lege pentru declararea lui Ştefan cel Mare, Domnitor al Moldovei, 
drept erou naţional şi patron istoric al culturii româneşti–PLx605/2021;  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi 
instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori–PLx503/2022;  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind 
Codul fiscal–PLx541/2022;  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru 
modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe–
PLx591/2022;  
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5. Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în data de 15 
iunie–Plx611/2022;  

6. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua naţională a 
tezaurului uman viu–Plx620/2022;  

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2022 pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ 
Comun CFE şi Comisia Consultativă Cer Deschis–PLx621/2022;  

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii–
PLx629/2022;  

9. Proiect de Lege pentru modificare şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale–PLx631/2022;  

10. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate–
Plx637/2022;  

11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap–Plx642/2022;  

12. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice–Plx643/2022;  

13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei–Plx648/2022;  

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu–PLx649/2022;  

15. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.95/2005 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a altui act normativ–Plx666/2022;  

16. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023–PLx772/2022;  

 
 

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

Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (unanimitate 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) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 

 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Tănăsescu 

Alina-Elena vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
Tănăsescu Alina-Elena 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


