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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,21.05.2021 
                             Nr. 4c-13/ 417/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 20 mai 2021 

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

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

 
În data de 20 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 

cu ora 11.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 

1. Proiectul de Lege privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - 
EximBank S.A.- PLx 457/2017; 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de 
Dezvoltare a României-S.A. - PLx 57/2018; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal - PLx 459/2018; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul 
penal - PLx 561/2019; 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi 
economice autorizate - PLx 641/2019; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea 
nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe - PLx 57/2020; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din 
anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative - PLx 243/2020; 
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8.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 
privind organizarea judiciară - Plx125/2021; 

9.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal - PLx153/2021; 

10.Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de 
Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de 
transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor 
în judeţul Neamţ" -PLx168/2021; 

11.Proiectul de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la 
Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 
decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 
Roma, la 17 iulie 1998    - PLx174/2021; 

12.Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, 
la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a 
Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 - PLx 
175/2021; 

13.Proiectul 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; 

14. Proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea 
profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 
judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în 
magistratură –PLx567/2020; 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor -PLx 47/2020; 

2. Proiectul de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă -PLx 61/2020; 
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind 
sistemul public de pensii - PLx 67/2020; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum 
şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare - PLx 316/2020; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat -Plx414/2020; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în 
domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de 
asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii - PLx426/2020; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă -PLx 
449/2020; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional 
al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România - PLx   
507/2020; 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Programului „Inovare şi Producţie pentru 
Criza Coronavirus” - PLx  534/2020; 

10. 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 - PLx 
536/2020; 

11. Proiectul de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie 
autohtonă - PLx  538/2020; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii Educaţiei 
Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare - Plx 144/2021; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare - Plx149/2021; 

14. Proiectul 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 - PLx 181/2021; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă -PLx190/2021; 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi.  
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele  6 (fond), 9 (fond)  și  14 (fond) din 

ordinea de zi au fost amânate. 



 4 

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 respingere (majoritate 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 respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport de adoptare cu amendamente admise si respinse 

(majoritate de voturi). 
Punctul  10 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (fond) - raport de adoptare cu un amendament admis (unanimitate de 

voturi). 
 
 
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele  9  (aviz)  și  14 (aviz) din ordinea de 

zi au fost amânate. 
 

  Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (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  (majoritate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 10 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
Punctul  11 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
Punctul  12 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
Punctul  13 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul  15 (aviz) – favorabil  (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 
 


