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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,04.10.2021 
                             Nr. 4c-13/761/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 30 septembrie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 

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

În data de 30 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 privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării 

intereselor– PLx129/2019;  
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă– Plx419/2019; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2019 

privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice 
a reţelelor de comunicaţii electronice– PLx426/2019; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor– PLx443/2019; 

5. Proiectul de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere 
a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene– PLx448/2019; 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal– 
PLx498/2019; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal– PLx512/2019; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal– PLx518/2019; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil– 
PLx519/2019; 

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

11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă– PLx232/2021; 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
1/2011–Plx216/2021;  

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind 
educaţia naţională– Plx228/2021; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii– PLx233/2021; 

4. Propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada 
pandemiei Covid-19 şi o perioadă determinată post-pandemie– Plx235/2021; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
acordarea voucherelor de vacanţă– Plx250/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap– PLx272/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) şi (12

1. Sesizarea domnului deputat Cristian-Tudor Băcanu împotriva domnilor deputați 
Antonio Andrușceac și Ciprian- Titi Stoica. 

) din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice– PLx286/2021; 

8. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 
1989– PLx287/2021; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei– Plx291/2021; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea ”Legii nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”– Plx295/2021; 

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

12. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative– PLx322/2021; 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 
privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19– PLx327/2021; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române– PLx334/2021; 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 
Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte– 
PLx335/2021; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate – PLx396/2021; 

 
 
Diverse:  

 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem m ixt, cu 
unanimitate de voturi. 
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La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 5 (fond), 7 (fond) și 10  (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 respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 

 
 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – negativ ( majoritate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  16 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
 
 
Diverse: 
Punctul   1 (diverse) – s-a constatat rămânerea fără cvorum 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  Alexandru 

Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai  Alexandru Badea 

 


