
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 04.03.2021 
                             Nr. 4c-13/229/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 16 și 18 februarie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 și 18 

februarie 2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 16 februarie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat online, începând cu ora 

16.00. 
 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de 
COVID-19 - PLx 3/2021; 

2. Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară cu Decizia Curții Constituționale nr. 467/2019 – PLx 373/2018; 

3. Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie cu Decizia Curții Constituționale nr. 466/2019 - PLx 406/2018; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului oficial al României - PLx 530/2020; 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. 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; 

2.  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; 

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
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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; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 - PLx 39/2020; 
5.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân              
- PLx 100/2020; 

6.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 
"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" - PLx 576/2020; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind 
rezervele de stat - PLx 618/2020; 

 
Ședința Comisiei a fost condusă de domnul deputat Mihai - Alexandru Badea, președintele 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a 
ședinței online, cu unanimitate de voturi. 

 
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 adoptare (unanimitate de voturi). 
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 un amendament admis (unanimitate de 

voturi). 
  Avize: 

Punctul 1 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – favorabil (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) – favorabil (majoritate de voturi) 
 
 
 
 
 
În data de 18 februarie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat online, începând cu ora 

11.00. 
 
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, 
judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia – Plx18/2019; 
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2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local - Plx52/2021; 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul 
penal – Plx85/2016; 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-
privat – Plx137/2018; 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de Procedură Penală –Plx150/2015; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.218 din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal – Plx216/2020; 

7. Propunere legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice – Plx288/2010; 
8. Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea 

privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în administrarea 
Federaţiei Române de Rugby – Plx 318/2020; 

9. Propunere legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 
19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei            
– Plx 433/2009; 

10. Proiect de Lege privind combaterea şi prevenirea actelor cu caracter pedofil şi a 
infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale ale persoanelor – Plx461/2018; 

11.  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor 
publice – Plx484/2020; 

12.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală – Plx526/2015; 

13.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal – Plx626/2019; 
 

La propunerea unor membrii ai  comisiei, punctele 1 (fond), 2 (fond), 4 (fond),             
7 (fond), 8 (fond),  9 (fond), 11(fond) și 12 (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 3 (fond) - raport de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 13 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă domnul deputat Mihai - Alexandru Badea, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                         Mihai - Alexandru Badea 
 


