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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,11.06.2021 
                             Nr. 4c-13/489/2021 

 
PROCES – VERBAL 

al  lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 10 iunie 2021 

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

10 iunie 2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 

 
În data de 10 iunie 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 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 
mare de risc– PLx436/2018; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic              
– PLx301/2020;  

3. Proiectul de Lege privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a 
unor produse provenite din activităţi agricole şi de exploatare forestieră din România               
– PLx331/2020; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor– Plx341/2020; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007– PLx369/2020; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei 
pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19– PLx 403/2020; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic din 
2008– Plx 413/2020; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”– PLx585/2020; 

9. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti– PLx597/2020; 
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10. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx647/2020; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative– PLx668/2020; 

12. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de preşedinte al României– 
PLx58/2021; 

13. 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– PLx162/2021; 

14. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului Câmpina– PLx182/2021; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă 
din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004– PLx192/2021; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului–PLx620/2019; 

2. Proiectul de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza 
informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana fizică care le solicită–PLx536/2020; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
1/2011–Plx158/2021; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011–Plx172/2021; 

5. Proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar–PLx178/2021; 

6. Propunerea legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd–Plx193/2021; 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2021 

privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării 
unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ”Complexul Energetic Oltenia” - S.A.–
PLx202/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, republicată–
PLx204/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2021 
privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice–PLx209/2021; 

10. Proiectul de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie–PLx210/2021; 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat 
public nr.230/2006–PLx212/2021; 

12. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011–
PLx213/2021; 

13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19–Plx214/2021; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de 
muncă–PLx241/2021; 

 
Diverse: 
 
1. Scrisoarea domnului Stelian Ion, ministrul justiției, prin care solicită un punct de 

vedere cu privire la conținutul viitoarei Strategii Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-
2025. 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , cu 
unanimitate de voturi. 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 2 (fond), 13 (fond), 14 
(fond)  și  15 (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 4 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul  13 (aviz) din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 
 

  Avize: 
Punctul 1 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (aviz) – avizare favorabilă  (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (aviz) – avizare negativă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 7 (aviz) – avizare favorabilă  (majoritate de voturi). 
Punctul 8 (aviz) – avizare negativă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 9 (aviz) – avizare favorabilă  (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 11 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
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Punctul 12 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
Punctul 14 (aviz) – avizare favorabilă  (unanimitate de voturi). 
 
Diverse: 
 

1. Scrisoarea domnului Stelian Ion, ministrul justiției, prin care solicită un punct de 
vedere cu privire la conținutul viitoarei Strategii Naționale Anticorupț ie pentru perioada 2021-
2025. S-a luat act. Domnul deputat Ioan Cupșa a formulat observații și propuneri. 
 

 După ce domnul deputat Mihai Alexandru Badea i-a oprit microfonul pentru încălcarea 
obligației prevăzute la art.56 alin.(4) teza a IV-a din  Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și  completările ulterioare, domnul deputat Andi Gabriel Grosaru i-a 
solicitat acestuia demisia din funcția de Președinte al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și a cerut consemnarea intervenției sale în procesul-verbal al  ședinței. Ulterior, 
acesta a afirmat că solicitarea a fost făcută în numele minorității italiene din România pe care o 
reprezintă și că este susținută inclusiv de coaliția majoritară. În replică, domnul deputat Mihai 
Alexandru Badea a luat act de solicitare, a precizat că domnul deputat Andi Gabriel Grosaru nu 
are calitatea de reprezentant al coaliției majoritare și a amintit că, la ședința de plen în care a 
fost supus la vot proiectul de lege privind desființarea Secți ei pentru Investigarea Infracțiunilor 
din Justiție,  acesta și-a scos cartela electronică din consola de  vot. Totodată, domnul deputat 
Andrei Lupu a luat cuvântul și a precizat, în calitate de vicelider al Grupului parlamentar al 
Uniunii Salvați România, că domnul deputat Mihai Alexandru Badea dispune în continuare de 
susținerea coaliției majoritare în funcția de Președinte al Comisiei juridice, de  disciplină și 
imunități. 

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

Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                     Mihai  Alexandru Badea 
 


