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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,04.05.2021 
                             Nr. 4c-13/359 /2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 22 aprilie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

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

 
În data de 22 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.205/2004 privind protecţia 

animalelor– PLx513/2016;  
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal– PLx525/2018;  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx100/2019;  

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

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord– PLx25/2020;  

6. Proiectul de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal– PLx54/2020;  

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente 
de vehicule şi tramvaie– PLx165/2020;  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2013 privind 
utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor– PLx387/2020;  

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice– PLx641/2020;  

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului 
funciar 18/1991– PLx642/2020;  
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale PLx5/2021;  

 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 
213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal– PLx77/2021;  

13. 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; 

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

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 pentru 

modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore–
PLx380/2017; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap– PLx496/2017; 

3. Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general– PLx575/2018; 

4. Proiectul Legii "Legea tineretului"– PLx716/2018; 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice– PLx435/2019; 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare– PLx539/2019; 

7. Proiectul de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 
Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 
precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte– PLx107/2021; 

8. Propunerea legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi– 
PLx126/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la 
Bucureşti, la 5 septembrie 2020– PLx143/2021; 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 
2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021– PLx148/2021; 

 
Diverse: 
 
1. Adresa Biroului permanent cu privire la cererea depusă de doamna deputat Oana 

Murariu, secretar al Camerei Deputaților, privind interpretarea art.198, alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților. S-a emis  punct de  vedere pentru Biroul Permanenr al 
Camerei Deputaților. 

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

3.  Adresa Biroului permanent cu privire la sesizarea doamnei deputat Cristina-
Mădălina Prună împotriva domnului deputat Adrian Solomon. 
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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),  10 (fond), 11 (fond), 
12 (fond), 13 (fond) și 14 (fond) din ordinea de zi au fost amânate. 

De asemenea, punctele 2 (diverse) și  3 (diverse) 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 3 (fond) - raport de respingere  (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 

 
  Avize: 

Punctul 1 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – favorabil, cu amendamente admise și respinse   (majoritate de 

voturi). 
Punctul 4 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 5 (aviz) – negativ  (majoritate 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 (majoritate de voturi) 
Punctul 10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 

 
Diverse: 
 
1. Adresa Biroului permanent cu privire la cererea depusă de doamna deputat Oana 

Murariu, secretar al Camerei Deputaților, privind interpretarea art.198, alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților.  S-a emis  punct de  vedere pentru Biroul Permanenr 
al Camerei Deputaților. 

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

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                    Mihai  Alexandru Badea 
 


