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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 11.02.2021 
                             Nr. 4c-13/175/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9, 

10 și 11 februarie 2021.  
Deputații au fost prezenți la lucrările comisiei conform listelor de prezență. 
 
În data de 9 februarie 2021, membrii Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul 
comisiei. 

În data de 10 februarie 2021, ș edința Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități s-a desfășurat online, începând cu ora 15.00. 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de Procedură Penală Plx 150/2015; 

2. Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea 
Consiliului Local Sibiu Plx 195/2018; 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Plx 206/2017; 

4. Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora PLx 241/2017; 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 
administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al 
Municipiului Bucureşti PLx 302/2018; 
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6. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al 
statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - 
Direcţia Apelor Argeş - Vedea Piteşti în domeniul public al judeţului Giurgiu 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu PLx 304/2018; 

7. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 
Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în 
administrarea Consiliului Judeţean Tulcea PLx 305/2018; 

8. Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea 
privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în 
administrarea Federaţiei Române de Rugby PLx 318/2020; 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului oficial al României PLx 530/2020;  

10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2020 
privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a acestora Plx 566/2020; 

11.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente 
prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor PLx 579/2020; 

12.  Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art.43 din Ordonanţa de 
urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 PLx 592/2020; 

13.  Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru 
Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii 
dreptului de proprietate PLx 594/2019; 
 
Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative               
PLx 1/2021; 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.270/2015 
privind Statutul rezerviştilor voluntari PLx 4/2021; 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a 
combustibilului nuclear uzat PLx 7/2021; 

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, 
selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau 
centre europene nou înfiinţate PLx 9/2021; 

5.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 
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informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea COVID-19 PLx 10/2021; 

6.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri 
privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public 
inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane PLx 12/2021; 

7.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 PLx 14/2021; 

8.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în 
protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 
PLx 15/2021; 

9.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă 
de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului 
de performanţă PLx 16/2021; 

10.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind 
eficienţa energetică PLx 17/2021; 

11.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor 
libere PLx 18/2021; 

12.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor 
umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor 
subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 PLx 19/2021; 

13.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale    PLx 20/2021; 

14.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene 
PLx 21/2021– aviz; 

15.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 
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supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de 
învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 
creşterii ocupării forţei de muncă PLx 22/2021; 

16.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor 
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul 
justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi PLx 23/2021; 

17.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.185/2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, 
pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din 
municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi PLx 24/2021; 

18.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea 
necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia 
de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 PLx 25/2021; 

19.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 
activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în 
contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 PLx 26/2021; 

20.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea 
funcţiei de conducător al compartimentului financiar contabil din 
administraţia publică centrală PLx 27/2021; 

21.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a 
statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia 
în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi 
sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului PLx 
28/2021; 

22.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a 
carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi 
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raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii PLx 
32/2021; 

23.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.194/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei PLx 33/2021; 

24.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii PLx 35/2021; 

25.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 PLx 36/2021; 

26.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 
supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de 
învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 PLx 37/2021; 

27.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.199/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 
operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de 
COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene            
PLx 38/2021; 

28.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea 
unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la 
obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi 
împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi 
subîmprumutate operatorilor economici PLx 41/2021; 

29.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului PLx 43/2021; 

30.  Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa PLx 
44/2021; 

31.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în 
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 PLx 46/2021; 

32.  Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 PLx 47/2021; 

33.  Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin. (2) din Legea nr.227/2018 
privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de 
reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol PLx 48/2021; 
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34.  Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin. (2) din Legea nr.195/2018 
privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducţie PLx 49/2021; 

35.   Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind 
Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din 
România PLx 50/2021; 

36.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic PLx 53/2021; 

37.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc                  
PLx 54/2021; 

38.  Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la 
bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării civile a 
crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte PLx 56/2021; 

39.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 
septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice      
PLx 57/2021; 

40.  Proiect de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor 
agricole şi alimentare de natură a indica originea geografică, locală, 
naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României PLx 
59/2021; 

41.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.107/1996 - 
Legea apelor PLx 61/2021; 

42.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii PLx 62/2021; 

43.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea 
de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz PLx 63/2021; 

44.  Proiect de Lege pentru modificarea alin.1¹ al art. 67¹ din Legea nr.69/2000 
a educaţiei fizice şi sportului PLx 64/2021; 

45.  Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - "Anul Tudor 
Vladimirescu" şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei 
Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române PLx 65/2021; 

46.  Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din 
familiile active PLx 66/2021; 

47.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea DECRETULUI-LEGE 
nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri PLx 68/2021; 

48.  Proiect de Lege pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua naţională a 
demnităţii cetăţenilor români, a luptei împotriva corupţiei, abuzurilor şi 
injustiţiei PLx 69/2021; 
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49.  Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin pentru structurile sportive 
de interes general şi naţional puternic afectate în contextul crizei COVID-
19, acordate de la administraţia publică centrală sau locală, fonduri 
nerambursabile şi din bugetul de stat PLx 71/2021; 

50.  Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal PLx 72/2021; 

51.  Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, 
informaticii şi ştiinţelor naturii PLx 74/2021; 

52.  Proiect de Lege pentru completarea alin. (1) al art.30 şi pentru modificarea 
art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  PLx 
75/2021; 

 
Diverse: 
 
1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Filip 
Havârneanu, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

2.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Gabriel 
Plăiașu, privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării în 
exercițiul mandatului; 

3.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea doamnei deputat Dumitrița 
Gliga, privind posibile stări de incompatibilitate/conflicte de interese în care 
se află la data intrării în exercițiul mandatului; 

4.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Alexandru 
Popa, privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării în 
exercițiul mandatului; 

5.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Nicolae 
Georgescu, privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării 
în exercițiul mandatului; 

6.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Radu - 
Marcel Tuhuț, privind starea de incompatibilitate în care se află la data 
intrării în exercițiul mandatului; 

7.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Aurel 
Bălășoiu, privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării în 
exercițiul mandatului. 

 
 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 online, cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 1 (fond), punctul 9 (fond) și 
punctul 39 (aviz) 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 2  - raport comun de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 3 - raport de respingere  (unanimitate de voturi). 
Punctul 4  - raport preliminar de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 5  - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 6  - raport preliminar de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7  - raport preliminar de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 8 - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 10  - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 11 - raport de adoptare cu un amendament respins (unanimitate de 

voturi). 
Punctul 12 - raport preliminar de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 13 – raport preliminar de respingere  (majoritate de voturi). 

 

Avize 
Punctul 1– favorabil  (majoritate de voturi). 
Punctul 2– favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 3– favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 4 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 5  – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 6 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 7– favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 8– favorabil (unanimitate de voturi)  
Punctul 9– favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 10– favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 11 – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 12– favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 13– favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 14  – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 15  – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 16  – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 17 – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 18 – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 19 – favorabil (unanimitate de voturi). 
Punctul 20 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 21 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 22 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 23 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 24 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 25 – favorabil  (unanimitate de voturi). 
Punctul 26 – favorabil (unanimitate de voturi). 
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Punctul 27 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 28 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 29 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 30 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 31 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 32 – negativ  (unanimitate de voturi). 
Punctul 33 – negativ (unanimitate de voturi). 
Punctul 34 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 35 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 36 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 37 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 38 – favorabil (unanimitate de voturi) 

        Punctul 40  – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 41 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 42 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 43 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 44 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 45 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 46 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 47 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 48 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 49 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 50 – negativ (unanimitate de voturi) 
Punctul 51 – favorabil (unanimitate de voturi) 
Punctul 52 – favorabil (unanimitate de voturi) 
 
Diverse 
La punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 - Diverse - ale ordinii de zi, membrii Comisiei 

au luat act de informarea prezentată de domnului deputat Mihai - Alexandru Badea, 
preşedintele 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 Comisiei a fost declarată închisă domnul deputat Mihai - Alexandru 

Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a continuat în ziua de 11 

februarie 2021, cu studiul individual asupra inițiativelor legislative cu care comisia 
a fost sesizată în fond. 
 

       
 
 
        PREŞEDINTE, 

                                                         Mihai - Alexandru Badea 


