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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,11.10.2021 
                             Nr. 4c-13/768/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 7 octombrie 2021 

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

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

În data de 7 octombrie 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 privind decontarea de către statul român a procedurilor de 

repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene– PLx448/2019; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii 
nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare– PLx549/2019; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei– PLx588/2019; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă– Plx612/2019; 

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 modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe– PLx57/2020; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil şi pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare– 
PLx89/2020; 

8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul 
public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice– PLx97/2020; 

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2020 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea 
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şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate 
în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”– 
PLx99/2020; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal– PLx164/2020; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative– Plx200/2021; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ– Plx206/2021; 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 

 
1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind 

reglementarea activităţii de telemuncă–PLx195/2021;  
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2– PLx217/2021; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor– PLx240/2021; 

4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune                    
– PLx267/2021; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste 
locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare– Plx283/2021; 

6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO– Plx284/2021; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative– Plx285/2021; 

8. Propunereaa legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice– Plx290/2021; 

9. Proiectul de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice– PLx294/2021; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal 
nr.210/1999– PLx319/2021; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii 
şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă– PLx325/2021; 

12. Proiectul de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Naţional "– 
PLx326/2021; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi 
alte măsuri în domeniul fondurilor europene– PLx330/2021; 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.51/2021 
privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare– PLx332/2021; 

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională 
pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunăţirea calităţii şi eficienţei 
sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021– PLx342/2021; 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate  în sistem mixt, cu 
unanimitate de voturi. 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctulele 4 (fond) și  9 (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 (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul   8 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul   10 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul   11 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul   12 (fond) – nu a întrunit numărul de voturi pentru adoptare sau 

respingere. 
 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil ( unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil ( unanimitatete de voturi). 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  Alexandru 

Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mihai  Alexandru Badea 


