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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,20.09.2021 
                             Nr. 4c-13/683/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 16 septembrie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 

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

În data de 16 septembrie 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 şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996– PLx394/2012; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
Parlamentul European din anul 2014– PLx183/2014;  

3. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a 
alegerilor şi a referendumului din România– Plx424/2014; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui României– PLx577/2014; 

5. Proiectul de Lege privind buletinul de vot şi procedura de vot în vederea 
prevenirii şi combaterii fraudei electorale– PLx374/2015; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României– PLx376/2015; 

7. Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European– PLx379/2015; 

8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale– PLx397/2015; 
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9. Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot 
de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate– Plx846/2015; 

10. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic– 
Plx847/2015; 

11. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin 
corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate– 
Plx848/2015; 

12. Propunerea legislativă privind organizarea, desfăşurarea şi exercitarea votului 
prin corespondenţă de către cetăţenii români din străinătate– Plx849/2015; 

13. Propunerea legislativă privind Codul Rutier– Plx428/2016; 
14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale– 
PLx208/2018; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului– PLx457/2019; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor– PLx410/2020; 
 

 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 

1. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2–Plx297/2021;  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau 
în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia 
şi urmaşilor celui decedat– PLx300/2021; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul 
soldaţilor şi gradaţilor profesionişti– PLx308/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 
ianuarie 2021 şi 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica 
Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, 
Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica 
Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica 
Slovacă şi Republica Fnlanda de modificare a Acordului privind transferul şi 
mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 
2014– PLx310/2021; 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 
bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, 
la 5 mai 2020– PLx313/2021; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind 
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măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă– PLx318/2021; 

7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie– PLx320/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal– 
PLx321/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020– 
PLx323/2021; 

10. 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; 
 
 
 

Diverse:  
1. Petiția domnului Daniel Gherghina, referitoare la prevederile art.164 

alin.(1) din Codul civil – punct de  vedere. 
 

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

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 13 (fond) și 15 (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 (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  16 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
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La propunerea unor membri ai comisiei, punctul  10 (aviz) din ordinea de zi a fost 
amânat. 

 
 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil  (unanimitate 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  (unanimitate de voturi). 
 

 
Diverse: 

 
1.Petiție – Daniel Gherghina. – Membrii Comisiei juridice, de disciplină și 

imunității, au  hotărât cu  majoritate de  voturi, să solicite Guvernului României 
urgentarea unui proiect de lege care să rezolve situația referitoare la art.164 alin.(1) din 
Codul civil, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.601/2020. 

 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  

Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai  Alexandru Badea 

 


