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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 05.05.2021 
                             Nr. 4c-13/ 361/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 28 aprilie 2021 

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

28 aprilie  2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 

În data de 28 aprilie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 
ora 10.00. 

 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor– PLx252/2016;  
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Plx5/2021; 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 213 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul Penal– PLx77/2021; 
4. Proiectul de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a 

Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 
14 octombrie 2014 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950– PLx132/2021; 

5.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal– PLx134/2021; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.14/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România – PLx 138/2021; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul 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 persoane– PLx28/2020; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2020 
privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ– PLx346/2020; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.98/2020 
pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 
IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-
19– PLx427/2020; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.134/2020 
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 certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
fondurilor europene– PLx553/2020; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei COVID 19– PLx114/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii– PLx117/2021; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 
măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii– PLx122/2021; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2021 
pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale– PLx133/2021; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale– 
PLx135/2021; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 
pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022– PLx136/2021; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii– 
PLx137/2021; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică– PLx139/2021; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind 
înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative– PLx140/2021; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului 
IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat 
asociate acestuia– PLx145/2021; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
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capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020– PLx146/2021; 

 
Diverse: 

1.Sesizarea domnului deputat PSD Daniel –Florin Ghiță privind unii membri ai grupului 
USR formulată în temeiul art.9 alin.(1) al Codului de conduit al deputaților și senatorilor.  

2.Adresa Biroului permanent cu privire la sesizarea doamnei deputat Cristina-Mădălina 
Prună împotriva omnului deputat Adrian Solomon. 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi.  
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond)  și  3 (fond) din ordinea de zi 

au fost amânate. De asemenea punctual 2 (aviz) a fost scos din   ordinea de  zi. 
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 (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare cu amendamente (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
 

  Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 5 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 9 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 10 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 11 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 12 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 13 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 14 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 15 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
 
Diverse: 
Punctul 2 (diverse) din ordinea de zi a fost amânat. 
 
1.– Adresă de redirecționare la Biroul Permanent. 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă domnul deputat Mihai  Alexandru Badea, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                         Mihai  Alexandru Badea 


