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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
                           Bucureşti, 4.03.2021 

                                    
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din ziua de  4 martie 2021 
 
    Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua           
de 4 martie 2021. 

În data de 4 martie 2021, ședința  Comisiei juridice, de disciplină și imunități s-a 
desfășurat în sistem mixt, începând cu ora 11.00. 
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au  fost prezenți la lucrările 
comisiei conform listei de prezență.  
   
  Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
  Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Plx 241/2018; 

2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului 
social nr.62/2011- PLx 656/2020; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991- Plx 430/2017; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 - Plx439/2017; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - 
Plx487/2014; 

6. Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor 
situate în Bucureşti, zona "Parcul Tineretului" - Plx686/2009; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan -Plx 39/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind 
transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu 
funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
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Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale - 
Plx 310/2019; 

9. Proiectul  de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi 
statutul spitalelor de psihiatrie şi  pentru măsuri de siguranță - Plx 217/2020; 

10.  Proiectul de Lege pentru 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 526/2020; 

11. Proiectul de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din 
domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în 
domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu - 
Plx 110/2018; 

 12. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 
statului româm şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia 
Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de 
Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos - Plx 586/2019; 

13. Proiectul de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative - Plx 461/2020; 
 

Ședința Comisiei a fost condusă de domnul deputat Mihai-Alexandru Badea, 
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunității. Membrii Comisiei au aprobat ordinea 
de zi a ședinței mixte, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 2 (fond), 11 (fond), 
12 (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: 
Punctul 3 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 4 - raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 5 - raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 6 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 7 – raport favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 8 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
Punctul 9 – raport de respingere (unanimitate de voturi) 
Punctul 10 – raport de respingere (majoritate de voturi) 
 
La punctele 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21 și 22, ale ordinii de zi, membrii Comisiei 

au  luat act de informarea prezentată de domnul deputat Mihai-Alexandru Badea, președintele 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, privind ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-au aflat deputații, la data intrării în exercițiul mandatului.  
 

Ședința a fost declarată  închisă demnul deputat Mihai-Alexandru Badea, 
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

       PREŞEDINTE, 
                                                          Mihai-Alexandru Badea 


