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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,01.11.2021 
                             Nr. 4c-13/917/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 27 octombrie 2021 

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

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

În data de 27 octombrie 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 modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală– 
PLx409/2015; 

2. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de 
medicină legală– PLx333/2020; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local– PLx52/2021; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii– PLx154/2021; 

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. Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010– Plx303/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru completarea art.221din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul– PLx324/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal– PLx337/2021; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice– PLx371/2021; 
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10. Propunerea legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale din starea 
de urgenţă– Plx377/2021; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ– Plx398/2021; 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
1. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a 

Holocaustului–PLx461/2021;  
 

Diverse:  
1. Sesizarea domnului deputat Ciprian –Titi Stoica împotriva domnului 

deputat Cristian-Tudor Băcanu – raport. 
2. Adresa Biroului permanent prin care Comisia juridică, de disciplină și 

imunitți este sesizată cu privire la starea de incompatibilitate a domnului deputat Silviu 
Vexler – punct de vedere. 
 

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

La propunerea unor membri ai comisiei, punctele 1 (fond), 2 (fond), 3(fond),  5 
(fond),  9 (fond), 10 (fond) și 11 (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 trans miterea,  spre dezbatere și  
adoptare, a următoarelor soluții legislative: 

 

Fonduri: 
Punctul 4 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 8 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 

 

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

 

Diverse:  
1.Sesizarea domnului deputat Ciprian –Titi Stoica împotriva domnului deputat 

Cristian-Tudor Băcanu – a rămas fără obiect; a fost transmis raportul la Biroul 
permanent. 

 

2.Adresa Biroului permanent prin care Comisia juridică, de disciplină și imunitți 
este sesizată cu privire la starea de incompatibilitate a domnului deputat Silviu Vexler – 
s-a solicitat punct de vedere de la ANI 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai  Alexandru Badea 


