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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 27.02.2023 
                             Nr. 4c-13/  171 /2023 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 14 februarie 2023 

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

14 februarie 2023.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 14 februarie 2023, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, 
începând cu ora 12:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 

alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă- Plx14/2022 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei consumatorilor– PLx322/2022; 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic– PLx329/2022; 

 4. 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;  

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români– PLx602/2022; 

 6. Proiect de Lege privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură 
şi ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 
alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul 
(UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 
privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea 
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.2006/2004– PLx614/2022; 
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 7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2022 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor– Plx726/2022; 

 8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale– Plx745/2022; 

9. Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale– Plx793/2022; 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă– PLx794/2022; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor 
produse fertilizante şi pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import 
al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor–PLx574/2022;  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare–PLx594/2022;  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare–Plx606/2022;  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal–PLx634/2022;  

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 28 
aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului–Plx655/2022;  

6. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind activitatea de 
audit financiar–Plx664/2022;  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap–Plx665/2022;  

8. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a 
art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată–Plx667/2022;  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor 
desfăşurate pe plajă–Plx672/2022;  

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din 
sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a 
transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei–
PLx709/2022;  

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.150/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi a Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii–PLx760/2022;  
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Diverse:  
1. Adresa BP. 1593 privind solicitarea Domnului deputat Gabriel Ioan Avrămescu 

referitoare la clarificarea unei eventuale stări de incompatibilitate.-Nr. 4c-13/1136 din 
08.12.2022- Sesizare 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 5 (fond), 8 (fond) și 9 (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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
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 respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de adoptare (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) –negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 

 
Diverse:  
1. Nr. 4c-13/1136 din 08.12.2022- Raport (conform deciziei ANI, domnul 

deputat Gabriel Ioan Avrămescu nu se află în stare de incompatibilitate). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
PREȘEDINTE, 

                                                            Laura Vicol 
 


