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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,14.12.2021 
                             Nr. 4c-13/1013/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 13 decembrie 2021 

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

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

În data de 13 decembrie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, 
începând cu ora 12.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991– 
PLx422/2017; 

2. Propunerea legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii 
Române"– Plx677/2018; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 privind 
modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele 
măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative– PLx166/2020; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ– PLx346/2020; 

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

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare 
cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România 
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a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 
noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 
Consiliului– PLx505/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 
stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor 
financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 
infracţiuni– Plx508/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor– PLx535/2021; 

 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului–Plx261/2021;  
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap–Plx293/2021; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin 
împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii–
PLx331/2021; 

4. 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; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 
România–PLx375/2021; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente 
proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.–PLx384/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului 
european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii 
Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de 
COVID-19–PLx393/2021; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate 
cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea 
procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru 
abrogarea unor acte normative–Plx407/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.82/2016 
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pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative–PLx414/2021; 

10. Proiectul de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de 
la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu–PLx496/2021; 

11. Propunerea legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube cauzate 
de epizootia de gripă aviară–Plx503/2021; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de 
garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative–Plx511/2021; 

13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea legii nr.101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităţilor –PLx519/2021; 

14. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România–PLx522/2021; 

15. Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”–
PLx533/2021; 

 
Diverse: 
Adresa Biroului permanent prin care Comisia juridică, de disciplină și imunități 

este sesizată cu privire la scrisoarea din partea domnului deputat Florin Claudiu Roman. 
 
 
Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , 

cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 8 (fond)  din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 
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 adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de  adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de adoptare  (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 
 

 La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 7 (aviz) și 10 (aviz)    din 
ordinea de zi au fost amânate. 
 

Avize: 
Punctul  1 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
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Punctul  4 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  11 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  12 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul  13 (aviz) – negativ (majoritate de voturi). 
Punctul  14 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
Punctul  15 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi). 
 
 

 Diverse: 
Adresa Biroului permanent prin care Comisia juridică, de disciplină și imunități 

este sesizată cu privire la scrisoarea din partea domnului deputat Florin Claudiu Roman. 
- S-a luat act. 

 
 
 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către doamna deputat Vicol-Ciorbă 
Laura-Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

 


