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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,20 .04.2021 
                             Nr. 4c-13/323 /2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 1 aprilie 2021 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                 
1 aprilie  2021.  

Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 1 aprilie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 

ora 09.00. 
 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 

1. 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;  

2. 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; 

3. 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 - PLx339 /2011; 

4. 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 - PLx531 /2013; 

5. 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                        
- PLx423 /2014; 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice - PLx113 /2018; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor - PLx257 /2019; 

8. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă - PLx373 /2020; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989  – PLx358 /2016; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea 
nr.286/2009 - "Codul Penal"- PLx 138/2019;  

11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă – PLx38/2019; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID -19– PLx112/2021; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ – PLx120/2021; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal – PLx553/2017; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal – 
PLx286/2018; 

16. Proiectul de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile 
agricole constituite de unităţile de cult – PLx178/2020; 

17. Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina – PLx414/2019; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic – 
PLx60/2021; 

19. Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în 
procesele decizionale la nivelul angajatorilor – PLx73/2021; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 
privind Societăţile Comerciale – PLx220/2018; 

21. Proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare 
şi execuţional penale – PLx129/2020;  
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

 
1. Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale -PLx79/2021; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2019 

privind completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"– 
PLx21/2020; 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.209/2020 
privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru 
reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor 
determinate de virusul SARS-CoV-2- PLx81/2021; 

4. Proiectul de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală– 
PLx35/2020; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura– PLx40/2020; 

6. Propunerea legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru 
completarea Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006– PLx466/2019; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene– PLx115/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar– PLx627/2020; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.167/2020 
privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei 
economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - 
S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite 
în contextul pandemiei de COVID-19– PLx667/2020; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă– PLx639/2020; 

11. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative– PLx669/2020; 

 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele 6 (fond),  7 (fond), 8 (fond), 11 

(fond), 18 (fond), 19 (fond),  20 (fond) și 21 (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 respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (fond) - raport de respingere  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 12 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
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Punctul 13 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 14 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 15 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 16 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 17 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 

 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul  5 (aviz) și punctul 10 (aviz) din 

ordinea de zi au fost amânate. 
 
  Avize: 

Punctul 1 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – negativ (majoritate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 9 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 11 (aviz) – negativ (majoritate de voturi) 
 
Diverse: 
1. Adresa Biroului permanent cu privire la sesizarea depusă de domnii deputați 

Liviu-Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean împotriva domnului deputat Dan Tanasă. – A fost 
întocmit  raport. 
 

2. Scrisoarea Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la proiectul de Ghid 
de bune practici privind relația sistemului judiciar cu puterea legislativă care își propune să 
asigure un cadrul funcțional de comunicare între puterea legislativă și autoritatea 
judecătorească și să promoveze un mecanism de dialog între cele două puteri. – Au avut loc 
dezbateri generale. 
 

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

PREȘEDINTE 
Mihai  Alexandru Badea 


