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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

                           Bucureşti, 24.02.2021 
                                   Nr. 4c-13/ 219 /2021 

 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din 23  și 25 februarie 2021 
 
    Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele  
de 23  și 25 februarie 2021. 
 

În data de 23 februarie 2021, a avut loc ședința Comună a Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități a Cameri Deputaților și Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunități și  validări a Senatului,  desfășurată în sistem mixt, începând cu 
ora 10.00. 

Lucrările celor 2 comisii au fost coprezidate de doamna senator Laura-Iulia 
Scântei, președinte  Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a 
Senatului și de domnul deputat Mihai-Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități din Camera Deputatilor. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au  fost prezenți la 
lucrările comisiei conform listei de prezență.  

 
Ordinea de zi a cuprins un singur punct: 
1. Proiectul  de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 

2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la 
Bruxelles PLx 98/2021; 

 
Membrii celor două comisii au avizat favorabil, cu unanimitate de  voturi,  

proiectul de lege. 
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  În data de 23 februarie 2021, ședința  Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 16.00. 
 
 
  Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
  Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii 
completurilor de judecată în apel - Plx 2/2021; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind 
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi 
din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului 
de intrare şi şedere pe teritoriul României - PLx 40/2021; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din 
Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care 
au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 
precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia - Plx 85/2021; 

4.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind 
parteneriatul public-privat - Plx 137/2018; 

5. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 
2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul 
Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare       - 
Plx 142/2015; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Plx 241/2018; 

7. Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice              - 
Plx 288/2010; 

8. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 
privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare - Plx 320/2020; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în 
vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare - Plx 327/2020; 

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru Inspectoratul General pentru Imigrări - Plx 378/2018; 
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11.  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe - Plx 388/2020; 

12.  Propunerea legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din 
Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei - Plx 433/2009; 

13.  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achiziţiilor publice - Plx 484/2020; 

14.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, respective a diapoziţiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de 
avocet - Plx 516/2014; 

15.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală - Plx 526/2015; 

16.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie                   - 
Plx 527/2014; 

17.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice - Plx 544/2019; 

18.  Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby          
- Plx 581/2010; 

19.  Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul 
public al statului româm şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-
teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local 
Vârvoru de Jos - Plx 586/2019; 

20.  Proiectul de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în 
România - Plx 739/2011; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 - Plx 111/2021; 
Ședința Comisiei a fost condusă de domnul deputat Mihai-Alexandru 

Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunității. Membrii Comisiei au 
aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 6 (fond) și 19 (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: 
Puncul 1 – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
Punctul 2 - raport de adoptare (majoritate de voturi) 
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Punctul 3 – raport preliminar de adoptare (unanimitate de voturi) 
Punctul 4 - raport comun de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 5 - raport preliminar de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 7 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 8 – raport comun de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 9 – raport favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 10 – raport comun favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 11 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 12 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 13 – raport comun de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 14 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 15 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 16 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 17 – raport comun de adoptare (majoritate de voturi) 
Punctul 18 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 20 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 

 
Avize: 
Punctul 1 – favorabil (majoritate de voturi) 
 

 
În data de 25 februarie 2021, Comisia juridică, de disciplină și imunități, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru constituționalitate a Camerei 
Deputaților, și-a desfășurat lucrările împreună cu Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și  validări, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital și Comisia pentru constituţionalitate, începând cu ora 12.00, în sistem 
mixt. 
  La lucrări membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au  fost 
prezenți conform listei de prezență. 
  Ordinea de zi a  cuprins un singur punct, avizul  asupra proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2021, - PLx 109/2021; 
 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au  hotărât,  cu  majoritate  de 
voturi, avizarea  favorabilă  a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. 
 
 
 

       PREŞEDINTE, 
                                                          Mihai-Alexandru Badea 
 
 


