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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 14.03.2023 
                             Nr. 4c-13/ 268 /2023 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 06 martie 2023 

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

06 martie 2023.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 06 martie 2023, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând 
cu ora 14:00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii- PLx29/2017 

 2 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate 
care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative– PLx251/2019; 

 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România– PLx189/2022; 

 4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
investiţiilor publice– PLx224/2022;  

 5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale– 
PLx278/2022; 

 6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991– PLx354/2022; 

 7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004– Plx774/2022; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor– Plx4/2023; 
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 9. Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor– PLx23/2023;  

 10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi 
ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul 
local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi 
componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative– 
PLx44/2023; 

 11. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat– PLx58/2023; 

 12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor– PLx77/2023. 

 
  
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea 
unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în 
unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”–
Plx76/2022;  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011–PLx632/2022;  

3. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi de 
funcţionare a pieţelor volante în oraşe, destinate comercializării produselor agricole şi 
alimentare–Plx645/2022;  

4. Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore–Plx646/2022;  

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011–PLx687/2022;  

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei 
Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi completările ulterioare–Plx688/2022;  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 privind 
accesul liber la informaţiile de interes public–Plx695/2022;  

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru 
Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului–
PLx696/2022;  

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative–PLx697/2022;  

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-
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Şişesti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare–PLx711/2022;  

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014 -2020–PLx728/2022;  

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

13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ–Plx765/2022;  

14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul 
public de pensii –Plx785/2022;  

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind 
incubatoarele de afaceri –Plx786/2022;  

16. Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.466/2004 privind 
Statutul asistentului social –PLx27/2023. 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002 –Plx31/2023;  

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din 
fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative –PLx55/2023; 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale –Plx124/2023; 
 

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

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 3 (aviz) din ordinea de zi a fost 
amânat. 
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Avize: 
Punctul  1 (aviz) –negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) –negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) –faborabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – clasat 
Punctul  9 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  17 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  18 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  19 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 

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

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
 

PREȘEDINTE, 
Laura Vicol 


