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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,02.06.2021 
                             Nr. 4c-13/455/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 25 si 27 mai 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 mai 

2021.  
 
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
În data de 25 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem fizic, începând cu ora 

14.00. 
 

Ședinta comuna cu  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a 
Senatului 

1.Raportul de activitate pentru anul 2018 al instituției Avocatului Poporului; 
2.Raportul de activitate pentru anul 2019 al instituției Avocatului Poporului; 
3.Raportul de activitate pentru anul 2020 al instituției Avocatului Poporului; 
4.Raportul de activitate pe anul 2019 al  Consiliului Legislativ;             
5. Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe 

anul 2018 și Scrisoarea din partea CNSAS privind completarea Anexei nr. 1 din raportul 2018, 
fila 85; 

6. Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pe 
anul 2019;       

7. Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 
2019.      

 
Membrii celor două Comisii au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate 

de voturi. 
În urma dezbaterilor, a propunerilor formulate și a voturilor exprimate, membrii celor 

două a Comisii juridice, de disciplină și imunități au hotărât transmiterea,  spre dezbatere și  
adoptare, a următoarelor soluții legislative: 

 
Punctul 1  - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 2  - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 3  - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 4  - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 5  - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 6  - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 7  - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
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În data de 27 mai  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 privind completarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice – PLx 66/2020; 
2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal- 

PLx 554/2020; 
3. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." — S.A., în domeniul public al 
judeţului Mureş– PLx555 /2020; 

4. Proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul 
de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în 
magistratură - PLx 567/2020; 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate- Plx 659/2020; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a 
jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale- PLx 29/2021; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în 
sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul 
comerţului- PLx 30/2021; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea 
lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă- PLx 
31/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului- PLx 34/2021; 

10. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative- PLx 45/2021; 

11. Proiectul de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum şi a unor 
măsuri pentru buna organizare a acestora – PLx55/2021; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ –Plx 124/2021; 
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal- PLx153/2021; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea 
fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - PLx 162/2021; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind 
Legea Societăţilor -Plx165/2021; 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2020 
privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia -PLx 407/2020; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2020 
privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România -PLx 507/2020; 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate "Locuinţe 
pentru tinerii români" – PLx611/2020; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2020 
privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din 
România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - PLx 640/2020; 

5. 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; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2021 
pentru modifcarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 
contabilităţii nr.82/1991- PLx141/2021; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii - Plx 147/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 
privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă - PLx 151/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti 
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, precum şi privind acordarea unor facilităţi fiscale- PLx 181/2021; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2021 
privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul fiscal– PLx186/2021; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - PLx 201/2021; 
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Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurată în sistem mixt , cu 

unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele  1 (fond), 9 (fond),  10 (fond),  12 

(fond) și 14 (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 2  (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport de adoptare  cu amendamente admise și respi nse 

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

 
 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctual 9 (aviz) din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 

 Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 5 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 10 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul 11 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai Alexandru 

Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                     Mihai  Alexandru Badea 
 


