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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,25.06.2021 
                             Nr. 4c-13/551/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 22, 23 și 24 iunie 2021 

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

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

În data de 22 iunie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 
cu ora 17.00. 

 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 

 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea 
fondului funciar 18/1991– PLx642/2020; 

2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe                 
– PLx265/2021;  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul 
public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Braşov, judeţul Braşov– PLx266/2021; 

 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale 1/2011 –Plx215/2021; 
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Diverse:  
1.Solicitarea domnului deputat Alfred Simonis, liderul Grupului parlamentar PSD, 

privind rectificarea rezultatului votului exprimat asupra moțiunii simple în data de 
15.06.2021. 
 

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

La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 1 (fond), din ordinea de zi a 
fost amânat. 

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 2 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 3 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 

 
Avize: 
Punctul 1 (aviz) – favorabil  (unanimitate de voturi). 

 
Diverse: 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 1 Diverse, din ordinea de zi a 

fost amânat. 
 

1. Solicitarea domnului deputat Alfred Simonis, liderul Grupului parlamentar 
PSD, privind rectificarea rezultatului votului exprimat asupra moțiunii simple în data de 
15.06.2021 – amânat. 
 
 
 
 

În data de 23 iunie 2021, ședința comisiei s -a desfășurat în sistem exclusiv 
prezență fizică,  începând cu ora 09.30. 

 
Ședința comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a 

Senatului 
1. Audierea candidaților propuși de Birourile permanente la recomandarea 

grupurilor parlamentare pentru funcția de Avocat al Poporului conform art.7 din Legea 
nr.35/1997 și adoptarea unui raport comun. 

 
Punctul 1 – S-a adoptat raport comun favorabil numirii în funcție a Avocatului  

Poporului (majoritate de voturi). 
 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  

Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În data de 24 iunie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 

cu ora 09.00. 
 
Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind 

prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare 
de risc– PLx436/2018; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic– 
PLx301/2020; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului– PLx 34/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 
213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal– PLx77/2021; 

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

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  2 fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  3 (fond) - raport  de adoptare (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 

 


