PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti,18.10.2021
Nr. 4c-13/832/2021

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din ziua de 14 octombrie 2021
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
14 octombrie 2021.
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență.
În data de 14 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 pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal–
PLx517/2016;
2. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul ”Palatul
Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative– PLx45/2021;
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
achiziţiilor publice– PLx191/2021;
4. 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;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Plx206/2021;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 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– Plx273/2021;
7. Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi
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pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe– PLx277/2021;
8. Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19–
Plx289/2021;
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18 din 19 februarie 1991– Plx301/2021;
10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii– Plx302/2021;
11. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale
nr.155/2010– Plx303/2021;
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul
Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea
pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019– PLx312/2021;
13. Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ– Plx328/2021;
14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare– Plx424/2021;
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţ
ã a Guvernului
nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora,
în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative–PLx333/2021;
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional
de Urgenţă Iaşi - COVID-19), între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat
la Bucureşti şi la Luxemburg, la 20 aprilie 2021– PLx340/2021;
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru
implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei
impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România
la Paris, la 7 iunie 2017– PLx343/2021;
Diverse:
1.
Sesizarea domnului deputat Ciprian –Titi Stoica împotriva domnului
deputat Cristian-Tudor Băcanu – raport.
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt ,
cu unanimitate de voturi.
La propunerea unor membri ai comisiei, punctulele 3 (fond), 4 (fond) și 11
(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:
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Fonduri:
Punctul 1 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 2 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 5 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi).
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 7 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi).
Punctul 8 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi).
Punctul 9 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 10 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 12 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi).
Punctul 13 (fond) – raport de respingere (majoritate de voturi).
Punctul 14 (fond) – raport de respingere (majoritate de voturi).
Celelalte puncte de pe ordinea de zi nu au mai fost discutate, constatăndu-se lipsa
cvorumului de ședință.
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai
Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

PREŞEDINTE,
Mihai Alexandru Badea
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