
 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,8.12.2021 
                             Nr. 4c-13/982/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 7 decembrie 2021 

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

7 decembrie 2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 

În data de 7 decembrie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, 
începând cu ora 14.00. 

 
Domnul deputat Stancu Ionel – Grupul parlamentar al minorităților naționale , a 

formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi: – Plx329/2021; 
 

 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiectul de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor 

nr.31/1990– PLx554/2017; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 

pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali– Plx222/2018; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului– PLx457/2019; 

4. 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; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a 
Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială– Plx237/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România– PLx422/2021; 
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 
stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor 
financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 
infracţiuni– PLx508/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor– PLx521/2021; 

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – Plx571/2021; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare – Plx329/2021; 

 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje–PLx539/2021;  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru 
copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"–PLx552/2021; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor 
măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi–PLx554/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19–
PLx556/2021; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii–
PLx557/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021–PLx559/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice–PLx560/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice–PLx562/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la bugetul 
comun al Centrului de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre 
(Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte–
PLx566/2021; 
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10. Proiectul de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de 
învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate–PLx567/2021; 

11. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Centrelor de naşteri pe teritoriul României–Plx570/2021; 

 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mix t, 

cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 2  (fond), 3 (fond),  4 

(fond),  7 (fond),  9 (fond) și 10 (fond) - suplimentar  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  5 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
 

  
Avize: 
Punctul  1 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (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 (majoritate 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 (majoritate de voturi). 

 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 

Laura-Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 


