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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,10.11.2021 
                             Nr. 4c-13/946/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 9 noiembrie 2021 

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

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

În data de 9 noiembrie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 
ora 14.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 

civilă– PLx38/2019; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare – PLx161/2020; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Plx249/2021; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Plx253/2021; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei nr.114/1996– 
PLx275/2021; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.114 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările şi completările ulterioare– 
Plx288/2021; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.43/2021 
pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al 
persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx296/2021; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare– Plx329/2021; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.29 din Legea 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local – Plx336/2021; 
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10. Propunerea legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale din starea de 
urgenţă – Plx377/2021; 

11. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 
2014 şi semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenţiei referitoare la 
infracţiuni şi la anumite acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 
septembrie 1963– PLx405/2021; 

12. Proiectul de Lge privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2021 
pentru modiicarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătății publice în situații de  risc epidemiologic și biologic, precum și pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență – PLx406/2021; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România– PLx422/2021; 

14. Proiectul de Lege privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Panală 
Internaţională– PLx441/2021; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora– PLx473/2021; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2021 

pentru modificarea şi completarea art.230 şi 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii–PLx349/2021;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2021 
pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului 
profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică 
medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat–PLx355/2021; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2021 
privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 
privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) 
nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE 
şi 93/42/CEE ale Consiliului–PLx346/2021; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2021 
pentru completarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război –PLx347/2021; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal   –PLx352/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2021 
privind autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului de a transfera documentaţia tehnică 
achiziţionată prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 către direcţiile judeţene 
pentru sport şi tineret –PLx358/2021; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă 
medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 
art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
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întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-
urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020–PLx388/2021; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei –Plx433/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată –PLx447/2021; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.101/2021 
pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  –PLx462/2021; 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000–PLx469/2021; 

12. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 37 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000–PLx470/2021; 

13. Propunerea legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii –Plx478/2021; 
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate –PLx479/2021; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate –PLx483/2021; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative–PLx484/2021; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din 
Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de 
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA–PLx485/2021; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare     
–PLx492/2021; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă  –PLx497/2021; 

20. Proiectul de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal –PLx498/2021; 

21. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport–PLx514/2021; 
 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , cu 

unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond) și 8  (fond)  din ordinea de zi 

au fost amânate. 
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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 2(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 5 (fond) - raport  de adoptare  (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport  de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport  de adoptare  (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (fond) - raport  de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul 10 (fond) - raport  de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul 11 (fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 
Punctul 12 (fond) - raport  de adoptare  (majoritate de voturi). 
Punctul 13 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  14(fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 
Punctul 15 (fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 

 
  

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). 
Punctul 10 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 11 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 12 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 13 (aviz) – negative  (majoritate de voturi). 
Punctul 14 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 15 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 16 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 17 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 18 (aviz) – negative (majoritate de voturi). 
Punctul 19 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 20 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul 21 (aviz) – favorabil (unanimitate 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 


