PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti,27.04.2021
Nr. 4c-13/338 /2021

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din ziua de 15 aprilie 2021
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 aprilie
2021.

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

În data de 15 aprilie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu
ora 09.00.
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins:
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond:
1. Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii– PLx609/2007;
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003–
PLx380/2015;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, Legea
partidelor politice, republicată– PLx400/2015;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Legii nr.35 din
13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali– PLx446/2015;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2016
pentru modificarea regimului juridic al unui imobil– PLx501/2016;
6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor–
PLx513/2016;
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017
privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de
concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996–
PLx326/2017;
8. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004– PLx56/2018;
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal– PLx525/2018;
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10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004
privind regimul armelor şi muniţiilor– PLx257/2019;
11. Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan,
judeţul Tulcea– PLx527/2019;
12. Proiectul de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea
şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea– PLx568/2019;
13. 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;
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2019
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri
necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la
Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru– PLx26/2020;
15. Proiectul de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul
Penal– PLx54/2020;
16. Proiectul de Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice
locale– PLx149/2020;
17. Proiectul de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor
diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului
internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)–
PLx293/2020;
18. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului,
aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi
Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în
administrarea Consiliului Local Sector 5– PLx294/2020;
19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară– PLx6/2021;
20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ– PLx8/2021;
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară–
PLx125/2021;
22. Proiectul de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a
Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la
14 octombrie 2014 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950– PLx132/2021;
23. Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul
penal– PLx134/2021;
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare:
1.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice–PLx135/2019;
2.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România– PLx191/2019;
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3.
Propunerea legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut–
PLx201/2019;
4.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război–
PLx228/2019;
5.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura– PLx40/2020;
6.
Proiectul de Lege pentru aprobarea 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– PLx639/2020;
7.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă– PLx83/2021;
8.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.65, alin.(62) şi
articolul 68 alin e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011– PLx119/2021;
9.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei–
PLx142/2021;
Diverse:
1.
Adresa Biroului permanent cu privire la sesizarea depusă de 21 deputa
ți
aparținând Grupului parlamentar AUR împotriva domnului deputat Iulian Bulai. S-a emis
punct de vedere.
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi ședinței
a
mixte, cu unanimitate de
voturi.
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 6 (fond), 9 (fond), 10 (fond),
13 (fond), 15 (fond), 21 (fond), 22 (fond) și 23 (fond) din ordinea de zi au fost amânate.
În urma dezbaterilor, a propunerilor formulateși a voturilor exprimate, membrii
Comisiei juridice, de disciplinăși 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 3 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 7 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 8 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 11 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 12 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 14 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 16 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 17 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 18 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 19 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 20 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
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Avize:
Punctul 1 (aviz) – negativ (majoritate 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 (majoritate de voturi)
Punctul 8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi)
Punctul 9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi)
Punctul 10 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi)
Diverse:
S-a emis punct de vedere.
Ședința Comisiei a fost declarată închisă domnul deputat Mihai Alexandru Badea,
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

PREŞEDINTE,

Mihai Alexandru Badea
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