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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 30.08.2021 
                             Nr. 4c-13/631 /2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 26 august 2021 

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

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

În data de 26 august  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. Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din 

România – Plx654/2009;  
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România - Plx445/2010; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996– PLx394/2012; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe– PLx395/2012; 

5.  Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical – PLx462/2013; 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal – PLx391/2014; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Plx601/2014; 

8. Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului 
experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România– Plx85/2015; 

9. Proiectul de Lege privind juramântul de credinţă faţă de ţară şi popor al 
Preşedintelui României, al Primuluiministru, al miniştrilor şi al celorlalţi membri ai 
Guvernului – PLx372/2015; 

10. Propunerea legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice 
nr.14/2003.– Plx387/2015; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.46 din Legea 
14/2003, Legea partidelor politice, republicată– Plx389 /2015; 
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12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală– PLx 
409/2015; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul Penal– Plx33/2016; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991– 
PLx120/2016; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 
13 august 2010– Plx410/2016; 

16. Propunerea legislativă privind Codul Rutier– Plx428/2016; 
17. Proiectul Legii referitor la procedura privind emiterea somaţiei de plată pentru 

creanţele necontestate– PLx 515/2016; 
18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 

nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului– PLx437/2017; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul 
metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România– PLx468/2017; 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii– PLx506/202017; 

21. Proiectul de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990 
– PLx554/2017; 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale– 
PLx 208/2018; 

 23. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative– PLx217/2018; 

 
 

 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 3 (fond),  7 (fond),   16 (fond),   18 

(fond),   și  22 (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 respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (fond) - raport de  respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
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Punctul 8 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 9 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 11 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 12 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 13 (fond) - raport de respingere ( majoritate de voturi). 
Punctul 14 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 15 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 17 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 19 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 20 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 21 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 23 (fond) - raport de respingere (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 


