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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 23.05.2022 
                             Nr. 4c-13/445/2022 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 17 mai 2022 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17     

mai 2022.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 17 mai 2022, 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 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

zootehnice - Plx41/2022;  
2.   Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor – Plx89/2022; 
3.   Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ – Plx152/2022; 
4.  Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul 

operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european 
de informaţii şi de autorizare privind călătoriile – PLx185/2022; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative – 
PLx194/2022; 

6. Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru 
modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 
implementarea formularului digital de intrare în România – Plx213/2022. 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare-Plx154/2022; 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011–Plx155/2022;  
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare-Plx167/2022; 
4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011– Plx168/2022; 
5. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011– Plx186/2022;  
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2022 

pentru modificarea unor acte normative– PLx225/2022; 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe– PLx228/2022; 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2022 
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea 
pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A.– PLx229/2022; 

9. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale 
din România– PLx234/2022; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război– PLx235/2022 

11. Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. Bucureşti– Plx236/2022; 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte normative– 
PLx241/2022; 

13. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din 
Anexa nr.1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, 
SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor 
recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice– Plx245/2022; 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale– Plx246/2022. 
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La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 5 (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 respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de respingere (majoritate 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 respingere (majoritate de voturi). 

 
La propunerea unor membrii ai comisiei, punctele 1 (aviz), 2 (aviz) și 5 (aviz) din 

ordinea de zi au fost amânate. 
 

Avize: 
Punctul  3 (aviz) –favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) –favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) –negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate 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 


