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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,26.04.2021 
                             Nr. 4c-13/336/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 8 aprilie 2021 

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

8 aprilie  2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 8 aprilie 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 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri 
judiciare şi execuţional penale– PLx129/2020;  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local– PLx646/2020; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor– PLx257/2019; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă– PLx373/2020; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă– PLx38/2019; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic– 
PLx60/2021; 

7. Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în 
procesele decizionale la nivelul angajatorilor– PLx73/2021; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de Procedură Civilă– PLx702/2018; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal– PLx263/2020; 
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal- PLx463/2018;  

11. Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987– PLx513/2014; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 
31/1990 privind Societăţile Comerciale– PLx220/2018; 

13. Proiecult de Lege pentru ratificarea 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– PLx131/2021; 

14. 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; 

 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar–PLx66/2019; 
2. Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999– PLx107/2019; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii– PLx666/2020; 

4. Proiectul de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 
2019– PLx127/2021; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx123/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele 
nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, 
semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020– 
PLx128/2021; 

 
Diverse 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea doamnei deputat CristinaAgnes Vecerdi, 
prin care a depus documente care atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului 
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Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate 
de voturi. 

La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele 1 (fond),  3 (fond), 5 
(fond), 12 (fond) și 14 (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 2 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (unanimitate 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 (unanimitate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 11 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 13 (fond) - raport de adoptare cu un amendament admis 

(unanimitate de voturi). 
 
 
  Avize: 

Punctul 1 (aviz) – negativ  (majoritate 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 (majoritate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
 
Diverse: 

 S- a luat act. 
 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă domnul deputat Mihai  Alexandru Badea, 
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                         Mihai  Alexandru Badea 
 


