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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,17.05.2021 
                             Nr. 4c-13/ 407 /2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele  de 10, 11,12 și 13 mai 2021 

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

10, 11, 12 și 13 mai 2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 

 
În data de 10 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 

cu ora 13.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1.Proiectul de Lege pentru modificarea  și completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală – PLx185/2021;  
 

Punctul 1 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
 
 
 
 

În data de 11 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 
cu ora 15.30. 

 
1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ– PLx470/2019; 

 
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
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În data de 12 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 
cu ora 13.00. 

 
1.Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri 

informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G           
–PLx161/2021; 

 
Punctul 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 

 
 
 
 

În data de 13 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 
cu ora 09.00. 
 

 Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1.Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat– PLx241/2018;  
2.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx185/2020; 

3.Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului 
Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de 
Urgenţă Braşov”– PLx644/2020; 

4.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic 
Regional de Urgenţă Braşov"– PLx651/2020; 

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

6.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară     
– PLx125/2021; 

7. Proiect 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; 

8.Proiect de Lege pentru modificarea 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– PLx180/2021; 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice–PLx502/2019; 

2. Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au 
nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii–PLx577/2019; 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice–PLx32/2020; 

4. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 
privind internshipul–PLx37/2020; 

5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -"IMM 
LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"–PLx489/2020; 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.207/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 
privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar–PLx86/2021; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece–PLx87/2021; 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în 
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative–PLx95/2021; 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011–PLx129/2021; 

10. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune–PLx166/2021; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice–PLx170/2021; 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti 
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, precum şi privind acordarea unor facilităţi fiscale–PLx181/2021; 

13. Propunere legislativă pentru modifiarea şi complearea Ordonanţei de urgenţă 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991–PLx183/2021; 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi.  
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele 2 (fond), 5 (fond), 6 (fond)  și  8 

(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 1 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
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La propunerea unor membri ai  comisiei, punctul 12 (aviz)  din ordinea de zi a fost 
amânat. 

 
  Avize: 

Punctul 1 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
Punctul 5 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul 9 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul 10 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 11 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul 13 (aviz) – negativ  (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 
 


