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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 11.03.2021 
                              

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din  data de 11 martie 2021 

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

11 martie 2021, în sistem mixt, începând cu ora 11.00. 
 
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor 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 unor acte normative privind finalizarea cu 
celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor- PLx 614 /2020; 

2. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal- 
Plx 190/2017; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 
privind Codul Penal- Plx 33/2016; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal- Plx 574/2015; 

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

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

7. 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 – PLx461/2020; 

8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 
privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 
autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare- PLx 466/2020; 

9. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie- PLx 108/2021;  
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10.  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local - PLx 646/2020; 

11.  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; 

12.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-
privat - PLx 137/2018; 

 
 Ședința Comisiei a fost condusă de domnul deputat Mihai - Alexandru Badea, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Membrii Comisiei au aprobat 
ordinea de zi a ședinței în sistem mixt, cu unanimitate de voturi.  

 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 5 (fond), punctul 7 (fond), punctul 

8 (fond), punctul 9 (fond), punctul 10 (fond) și punctul 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 să supună plenului Camerei 
Deputaților, spre dezbatere și adoptare, următoarele soluții legislative:    

 
Fonduri: 
Punctul 1  - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 2 - raport de respingere  (majoritate de voturi). 
Punctul 3  - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 4  - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 6  - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 12 - raport favorabil  (majoritate de voturi). 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Mihai - Alexandru Badea, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 
        PREŞEDINTE, 

                                                         Mihai - Alexandru Badea 


