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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,21.09.2021 
                             Nr. 4c-13/724/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 9 septembrie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 

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

În data de 9 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 pentru abrogarea art.74 1

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

 din Codul penal– PLx680/2011;  
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996– PLx394/2012; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România– Plx292/2013; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal– PLx250/2016; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a 
societăţilor– Plx60/2018; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a 
societăţilor– Plx61/2018; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor– PLx410/2020; 
 

 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
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sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din 
Ordonanţa 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, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii 
farmaciei nr.266/2008–Plx187/2021;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societăţii 
Complexul Energetic Oltenia" - S.A.– PLx189/2021; 

3. Proiectul de Lege privind declararea municipiului Calafat "Oraş al 
Independenţei"– PLx194/2021; 

4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă– PLx195/2021; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală– PLx197/2021; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate– PLx230/2021; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice– Plx238/2021; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale– PLx246/2021; 

9. Propunerea legislativă pentru completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011– Plx255/2021; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, 
ori constituite în prizonieri– Plx259/2021; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2016 
privind ceremoniile oficiale– Plx260/2021; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea art.249 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011– Plx269/2021; 

13. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a 
lecturii– PLx278/2021; 

14. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua 
naţională a familiilor numeroase”– Plx279/2021; 
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Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , 

cu unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 2 (fond),  3 (fond) și 7 (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  4 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul  4 (aviz)  din ordinea de zi a fost 

amânat. 
 
 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul  5 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  7 (aviz) – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul  8 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul  9 (aviz) – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul  10 (aviz) – favorabil ( 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) – negativ (majoritate de voturi). 
 
 

 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  

Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai  Alexandru Badea 

 


