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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 18.03.2021 
                              

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din  data de 18 martie 2021 

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

18 martie 2021, în sistem mixt, începând cu ora 11.00. 
 
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 

 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 

1. Propunerea Președintelui României privind numirea doamnei Ionica  Stănciulescu în 
cadrul Colegiului Consiliului Național pentru Stud ierea Arhivelor Securității, ca urmare a 
demisiei doamnei Alexandra Toader. - Ședință comună cu Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a Senatului. 

2. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie- PLx 108/2021; 

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

4. Proiectul de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative- PLx 461/2020; 

5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 
privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru 
completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 
activităţii de asigurare şi reasigurare– PLx466 /2020; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice- PLx 594/2018; 

7. 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– PLx586/2019; 
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8. Proiectul de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, 
după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului 
judeţean Bihor- PLx 650/2020; 

9. Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice- PLx 105/2010;  
10.  Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali- PLx 
571/2010; 

11.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali- PLx 
334/2011; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali- PLx 339/2011; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali- Plx 531/2013; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali- Plx 
423/2014; 

15. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a 
alegerilor şi a referendumului din România- Plx 424/2014; 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2014 
privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României– PLx577/2014; 

17. Proiectul de Lege privind juramântul de credinţă faţă de ţară şi popor al Preşedintelui 
României, al Primului-ministru, al miniştrilor şi al celorlalţi membri ai Guvernului– 
PLx372/2015; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali– PLx373/2015; 

19. Proiectul de Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea prevenirii şi 
combaterii fraudei electorale– PLx374/2015; 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali– PLx375/2015; 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României– PLx376/2015; 

22. Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European– PLx379/2015; 
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23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice 
nr.14/2003– PLx380/2015; 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) 
din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale– 
PLx383/2015; 

25. Propunerea legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice 
nr.14/2003- Plx387/2015; 
 
 

 Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de etolog–

PLx210/2020;  
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului–PLx222/2020;  
3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000–PLx299/2020;  
4. Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniul tineret şi sport pentru 

înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităţilor pe perioada stării de urgenţă–
PLx332/2020;  

5. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ–PLx472/2020;  

6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România–Plx433/2020;  

7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale–Plx481/2020;  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui 
sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare–PLx520/2020;  

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.133/2020 
privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care 
beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 
sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora–PLx574/2020;  

10. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte 
„Gheorghe Cristea” din Bucureşti–PLx593/2020;  

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea 
şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă–PLx621/2020;  

12. Proiectul de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole 
şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică 
sau tradiţională, pe teritoriul României–PLx59/2021;  

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 3 (fond), punctul 4 (fond), punctul 5 

(fond), punctul 6 (fond), punctual 7 (fond), punctul 8 (fond), punctul 9 (fond), punctul 10 
(fond), punctul 11 (fond), punctul 12 (fond), punctul 13 (fond), punctul 14 (fond),  punctul 
15 (fond), punctul 16 (fond),  punctul 17 (fond), punctul 18 (fond), punctul 19 (fond),  
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punctul 20 (fond), punctul 21 (fond), punctul 22 (fond), punctul 23 (fond), punctul 24 (fond)  
și punctul 25 (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 să supună plenului Camerei  
Deputaților, spre dezbatere și adoptare, următoarele soluții legislative:    

 
Fonduri: 
Punctul 1  - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 2 - raport de adoptare  (majoritate de voturi). 
 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (aviz), 2 (aviz), 3 (aviz), 4 (aviz), 5 

(aviz), 6 (aviz), 7 (aviz), 8 (aviz), 9 (aviz), 10 (aviz), 11 (aviz), 12 (aviz),  din ordinea de zi 
au fost amânate. 
 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Mihai  Alexandru Badea, 
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

 
        PREŞEDINTE, 

                                                     Mihai  Alexandru Badea 


