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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 30.03.2020 
                             Nr. 4c-13/199/2020 

 
 

SINTEZA 
    lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din ziua de 26 martie 2020 
  

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
26 martie 2020, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Nicușor Halici, 
Steluța Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina 
Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, 
Axinte Vasile, Alexandru Bălănescu, Ioan Cupșa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel 
Duruș, Fulgeanu – Moagher Laura – Mihaela, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, 
Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Eugen Nicolicea, Mihai 
Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Șerban Ciprian – Constantin, Cristina Trăilă. Au 
fost absenți următorii domni și doamne deputați: Marian – Cătălin Predoiu și 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.   

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința online din ziua de 26 
martie 2020, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative PLx 63/2020 - fond; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare PLx 89/2020 – fond; 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 
2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei 
forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului 
European (EPPO) PLx 180/2019 – fond; 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991PLx 221/2019 – fond; 



 2

5. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 147/2019 PLx 354/2018 – fond; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al 
art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor PLx 380/2019 – fond; 

7. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor 
măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal        
PLx 404/2019 – fond; 

8. Proiect de Lege privind identificarea electronică şi serviciile de încredere 
pentru tranzacţiile electronice PLx 475/2019 – fond; 

9. Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România        
PLx 488/2019 – fond; 

10.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 552/2019 – fond; 

11.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 
PLx 554/2019 – fond; 

12.  Punerea în acord a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr. 214/2019 PLx 561/2018 – fond; 

13.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscal PLx 624/2019 – fond; 

14.  Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind 
transporturile internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 
29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale 
feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la 
Berna, la 9 mai 1980  PLx 16/2020 – aviz; 

15.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea 
nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier PLx 20/2020 – aviz; 

16.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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" PLx 21/2020 – aviz; 

17.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2019 privind siguranţa feroviară PLx 22/2020 – aviz; 
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18.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii              
PLx 23/2020 – aviz; 

19.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 
planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a 
aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 
cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 PLx 24/2020 – aviz; 

20.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(5¹) şi (6¹) 
din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate 
a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art.II 
din Ordonanţa Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 
reţelelor si sistemelor informatice PLx 27/2020 – aviz; 

21.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de personae 
PLx 28/2020 – aviz; 

22.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice PLx 32/2020 – aviz; 

23.  Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol PLx 34/2020 – aviz; 

24.  Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală  PLx 35/2020 – aviz; 

25.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă PLx 36/2020 – aviz; 

26.  Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 
privind internshipul PLx 37/2020 – aviz; 

27.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie 
şi de creştere în sectorul avicol PLx 38/2020 – aviz; 

28.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 PLx 39/2020 – 
aviz; 

29.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura PLx 40/2020 – aviz; 

30.  Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile 
PLx 41/2020 – aviz; 

31.  Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata 
serviciului de bonă PLx 43/2020 – aviz; 
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32.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor PLx 47/2020 – aviz; 

33.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor PLx 48/2020 – aviz; 

34.  Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap PLx 50/2020 – aviz; 

35.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 57 din Legea 
nr.487 din 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 
psihice PLx 55/2020 – aviz; 

36.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului 
de iluminat public PLx 56/2020 – aviz; 

37.  Proiect de Lege privind protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în 
România PLx 59/2020 – aviz ; 

38.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice PLx 60/2020 – aviz; 

39.  Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă PLx 61/2020 – 
aviz; 

40.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind 
sistemul public de pensii PLx 67/2020 – aviz; 

41.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui 
risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu 
efect de seră în preţul energiei electrice PLx 76/2020 – aviz; 

42.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2019 pentru modificarea art.51¹ alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor 
acte normative  PLx 82/2020 – aviz; 

43.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei PLx 84/2020 – aviz; 

44.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
PLx 85/2020 – aviz; 

45.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind 
aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană 
de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
PLx 88/2020 – aviz; 

46.  Propunere 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          
PLx 466/2019 – aviz; 

47.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului 
nr.137/1995 PLx 636/2019 – aviz; 

48.  Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a 
animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului 
comunitar PLx 637/2019 – aviz; 

49.  Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 
suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducție       
PLx 640/2019 – aviz; 

50.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la 
Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice PLx 642/2019 – 
aviz; 

51.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă privind Decizia Curții Constituționale nr. 
678/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "al 
exemplarelor cu potențial agresiv" din cuprinsul dispozițiilor art.6 alin.(4) fraza 
întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de 
deținere al câinilor periculoși sau agresivi. 
Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități din ziua de 26 martie 

2020, a fost online, de la ora 10:00. Ședința Comisiei a fost condusă de domnul 
deputat Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței online, cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
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propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare în forma Senatului cu 
amendamente respinse a inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de respingere a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de 
voturi. 

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de respingere a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport comun de respingere cu amendamente 
respinse a inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 7, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare a inițiativei legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport comun de respingere a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 10, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport comun de adoptare a Legii și de respingere a 
Ordonanței de urgență, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctele 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 și 50, în 
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avizare, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicușor Halici, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o propunere de 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 51, al ordinii de zi, membrii Comisiei, au luat act de informare. 
Ședința online a Comisiei, a fost declarată închisă de domnul deputat Nicușor 

Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        PREŞEDINTE, 
      NICUȘOR HALICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 


