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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 20.04.2022 
                             Nr. 4c-13/311/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 5 aprilie 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 aprilie 

2022. 
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 5 aprilie 2022, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 

ora 15:00.  
 
 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice - PLx718/2007 

           2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2008 
pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice - PLx118/2009; 

3. Propunere legislativă privind Codul Rutier - Plx428/2016; 
4.Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - 
Plx43/2019 

5. Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea 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 - PLx96/2019; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului - PLx334/2020;  

7.  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - Plx340/2020; 

8. Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de 
asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară - PLx643/2020; 
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9.  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 

10. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 
administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii 
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România 
şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor 
acte normative - PLx400/2021; 

11.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind 
factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii 
pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi 
supravegherea pieţei pentru acestea - PLx558/2021; 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - PLx34/2022; 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 - PLx101/2022; 

14. Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale şi psihosociale - PLx131/2022; 

15.  Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea 
altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului -PLx133/2022;  

  
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011- Plx48/2022; 
2. Proiect de Lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere 

înmatriculate sau înregistrate în România - PLx85/2022;  
3.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002 - Plx93/2022; 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 
verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a 
facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 - PLx95/2022; 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2022 privind 
interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere - PLx98/2022;  
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6. Proiect de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - PLx111/2022; 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice - PLx112 /2022; 

8.  Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizaţia Levantului - Plx115/2022; 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
prorogarea unui termen - PLx124/2022; 

10.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere -
PLx125/2022; 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2022 
pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii - PLx 127/2022; 

12 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii -.PLx 128/2022 ; 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei 
şi biletului la ordin - PLx 134/2022; 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului -
PLx135/2022; 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare -Plx136/2022; 

16. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - Plx146/2022; 

17. Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor 
turistice din România - Plx147/2022; 

 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 9 (fond), 10 (fond), 12 (fond), 14 

(fond), 15 (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 adoptare (unanimitate voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) – raport de respingere (unanimitate voturi ). 
Punctul  5 (fond)- raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
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Punctul  7 (fond) – raport de respingere (majoritate de voturi ). 
Punctul  8 (fond)  -raport de adoptare (majoritate de voturi ). 
Punctul 11 (fond) – raport de adoptare (unanimitate de voturi ). 
Punctul  13 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi ). 
 
 
 

La propunerea unor membrii ai comisiei, punctul  9 (aviz) din ordinea de zi a fost clasat 
iar punctul 15 (aviz) a fost amânat. 
 

Avize: 
Punctul  1 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – clasat 
Punctul 10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 12 (aviz) –  favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 13 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 14 (aviz )  – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 16 (aviz )  – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 17 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi ). 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă Laura-

Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 


