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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,30.06.2021 
                             Nr. 4c-13/562/2021 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din ziua de 29 iunie 2021 
  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de     

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

În data de 29 iunie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 
cu ora 08.30. 

 
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 privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România şi instituirea unor măsuri tranzitorii– PLx353/2020;  

 
 

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

 
 
 
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 juridice, de disciplină și imunității, au  hotărât cu  
majoritate de  voturi, să redirecționeze solicitarea pentru formularea  unui punct de 
vedere, Comisiei pentru regulament. 
 
 

 
Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai  Alexandru Badea 

 


