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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,17.11.2021 
                             Nr. 4c-13/959/2021 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din ziua de 16 noiembrie 2021 
  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de                 

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

În data de 16 noiembrie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, 
începând cu ora 14.00. 
 

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

nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat– PLx389/2018; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă– PLx38/2019; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) ale 

art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – 
Plx483/2020; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea 
judiciară– Plx125/2021; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea 
nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil– 
Plx252/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului– PLx292/2021; 
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7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare– Plx329/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice– PLx428/2021; 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe–PLx350/2021;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind 
unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază 
de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora–PLx356/2021; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor–PLx361/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înfiinţarea 
Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare–PLx370/2021; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe 
plajă.–PLx374/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 
din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene–PLx385/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 
ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi 
actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030–PLx391/2021; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea 
Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.– 
PLx553/2021; 
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic–PLx555/2021; 

 
 
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), 6 (fond), 7 (fond) și 8  

(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 adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport  de adoptare  (unanimitate de voturi). 

 
  

Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 2 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 (aviz) – negativ  (majoritate de voturi). 
Punctul 4 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 5 (aviz) – favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 7 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 8 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 9 (aviz) – favorabil (unanimitate 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 


