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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 15.03.2023 
                             Nr. 4c-13/ 275 /2023 

 
SINTEZA 

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

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

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

În data de 14 martie 2023, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând 
cu ora 08:30. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”- PLx585/2020 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 

Penal– PLx534/2021; 
 3. Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale 

aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat– PLx302/2022; 

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

 5. Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes 
public prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţii de interes public– Plx404/2022; 

 6. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului– PLx459/2022; 

 7. 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; 
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 8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români– PLx69/2023. 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

1. 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;  

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul public 
de pensii–Plx619/2022;  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în 
vederea tranziţiei către economia circulară–PLx622/2022;  

4. 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;  

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol–
Plx644/2022;  

6. Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare–Plx676/2022;  

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru modificarea pct.35 
din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor–PLx686/2022;  

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative–
PLx702/2022;  

9. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal–Plx719/2022;  

10. Propunere legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de 
război–Plx750/2022;  

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.561 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice–Plx14/2023;  

12. Propunere legislativă pentru modificarea art.42 alin.(61) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru modificarea art.31 alin.(17) 
din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006–Plx15/2023;  

13. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.213/2004 privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România–PLx28/2023;  

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
scopul creşterii incluziunii financiare–PLx29/2023;  
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15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.120 din 29 mai 2015 privind 
stimularea investitorilor individuali-business angels–Plx30/2023;  

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.372 din 13 
decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor–Plx37/2023;  

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane 
vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe 
nerambursabile–PLx41/2023;  

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun–PLx59/2023;  

19. Proiect de Lege privind lanţul scurt de aprovizionare–PLx132/2023. 
 
 
Diverse:  
1. Adresa CSM- pres- Mihai Mateescu – proiectul TAEJ – ghidul de bune practici 

.-Nr. 4c-13/16 din 31.01.2022- Spre informare 
 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 6 (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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul 16 (aviz) din ordinea de zi a fost 
amânat. 
 

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 (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
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Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  17 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  18 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  19 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 

 
Diverse:  
1. Nr. 4c-13/16 din 31.01.2022- S-a luat act. 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Laura Vicol 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
  

 
PREȘEDINTE, 

                                                            Laura Vicol 
 


