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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

                          Bucureşti,21.02.2022 
                                   Nr. 4c-13/ 89/2022 

 
SINTEZA 

     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din 15, 16,17 și 18 februarie 2022 

 
    Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele  
de 15, 16, 17 și 18 februarie 2022. 
 

În data de 15 februarie 2022, a avut loc ședința Comună a Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități a Cameri Deputaților și Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunități și validări a Senatului și Comisiile pentru drepturile omului, culte 
și problemele minorităților naționale, Camera Deputaților și Senat,  desfășurată în 
sistem mixt, începând cu ora 14.00. 
 

Lucrările celor 4 comisii au fost coprezidate de  doamna  deputat Vicol-
Ciorbă Laura-Cătălina, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 
Camera Deputatilor. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunităț i au  fost prezenți la 
lucrările comisiei conform listei de prezență.  

 
 
Ordinea de zi a cuprins un singur punct: 
1. Adresa Ministrului Justiției referitoare la procedura pentru 

desemnarea candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. 

În ședința  din data de 15 februarie 2022 au  avut loc dezbateri și  vot 
referitoare la procedura pentru desemnarea candidaților României pentru funcția de 
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

În data de 16 februarie 2022, s-a reluat procedura de  vot datorită faptului 
că în ședința  din 15 februarie 2022 votul a  fost  viciat. 

După ședința de audiere, conform votului exprimat, membrii prezenţi la 
şedinţa comună a celor patru comisii au hotărât să propună aviz favorabil pentru 
candidaturile domnilor Sebastian RĂDULEȚU (66 voturi “pentru”), Bogdan IANCU 
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(57 voturi “pentru”) și, respectiv, aviz favorabil pentru candidaturile de rezervă ale 
doamnelor Claudia Jderu (58 voturi “pentru”)și  Mihaela Tofan (51 voturi “pentru”), 
pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 
Pentru domnul Răzvan Horațiu RADU membrii celor patru comisii au 

hotărât, prin vot, să propună aviz nefavorabil (29 voturi pentru, 30 voturi împotrivă, 
14 abțineri) pentru funcția de judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului. 

 
 
 

  În data de 16 februarie 2021, ședința  Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art.II din 
Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator- PLx 37/2013; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru- PLx 394/2013; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.186/2013 privind constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale- PLx 250/2014; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pubice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali- PLx 375/2015; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi– PLx781/2015; 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal- PLx 215/2016; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 
din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali- Plx 
237/2016; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali– PLx288/2016; 
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9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali - PLx 
329/2016; 

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru 
bunuri imobile precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori- PLx 
511/2016; 

11.  Propunerea legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor- Plx 
639/2019; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice- PLx 
196/2021; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale- PLx 363/2021; 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe - PLx 565/2021; 

15. Proiectul de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor 
din sectorul public- PLx 17/2022; 
 

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

Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor– 
PLx360/2021; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la 
care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia 
României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru 
Pace (EPF)”, aferente anului 2021– PLx386/2021; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi a altor acte normative– 
PLx387/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi 
agenţilor Uniunii Europene– PLx413/2021; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic– PLx435/2021; 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006– PLx500/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în 
România"– PLx524/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor 
categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2– 
PLx542/2021; 

9. Proiectul de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi 
combaterea pestei porcine africane în România– PLx578/2021; 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinț ei desfășurate în sistem 
mixt, cu unanimitate de voturi. 

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 2 (fond), 6 

(fond), 11 (fond) și 13 (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: 
Puncul 3 – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
Punctul  4- raport de adoptare (majoritate de voturi) 
Punctul  5 – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
Punctul  7 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul  8 - raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul  9 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 10 – raport de adoptare (unanimitate de voturi) 
Punctul  12 – raport favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul  14– raport favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul  15– raport de  adoptare (unanimitate de voturi) 

 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 2 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 3 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 4 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 5 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 6 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 7 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 8 (aviz) – favorabil (majoritate de voturi) 
Punctul 9 (aviz) – favorabil (unanimitate de voturi) 
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În data de 17 februarie 2021, ședința  Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 10.00. 
 

Ordinea de zi a cuprins un singur punct: 
  

1. Proiectul de Lege pentru desființarea Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție– PLx44/2022; - dezbateri generale 

 
 
În data de 18 februarie 2021, ședința  Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități s-a desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 09:30. 
 

1. Proiectul de Lege pentru desființarea Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție– PLx44/2022; - dezbateri pe  amendamente și  vot  final 

 
Fond: 
Puncul 1 – raport de adoptare (majoritate de voturi) 
 
 

 
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 

 
 
 


