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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,10.05.2021 
                             Nr. 4c-13/ 376 /2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 5 mai 2021 

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

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

 
În data de 5 mai  2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu 

ora 15.30. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 

pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii 
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă – 
PLx107/2017;  

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de avocat - PLx241/2018; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative – PLx185/2020; 

4. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 – 
PLx450/2020; 

5. Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul 
Vrancea – PLx 612/2020; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă – PLx 42/2021; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind 
acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare 
nebancare anumitor categorii de debitori – PLx116/2021 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ – PLx120 /2021; 
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Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 

1. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române–
PLx392/2018; 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice– PLx450/2019; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind 
exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare– PLx580/2019; 

4.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.218/2020 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, precum şi a altor acte normative– PLx93/2021; 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.225/2020 
privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii– 
PLx97/2021; 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară– PLx155/2021; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative– PLx163/2021; 

8. Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni                     
– PLx164/2021; 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice– PLx169/2021; 
 
 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele 2 (fond)  și  3 (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 favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport favorabil (unanimitate de voturi). 
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  Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 5 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi) 
Punctul 9 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi) 
 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă domnul deputat Mihai  Alexandru Badea, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                     Mihai  Alexandru Badea 
 


