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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,04.06.2021 
                             Nr. 4c-13/ 460/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 3 iunie 2021 

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

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

 
În data de 3 iunie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 

cu ora 13.00. 
 

Ordinea de zi pentru această ședință a cuprins: 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru dezbatere în fond: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic - PLx 
443/2020;  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” în administrarea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi respectiv în coordonarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor– PLx463/2020; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) şi lit.b) a alin.(22) 
ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii– 
PLx483/2020; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un 
imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ”Drum expres 
Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1– PLx502/2020; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 – PLx 519/2020; 

6. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul ”Palatul 
Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative– PLx 45/2021; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ– PLx124/2021 
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8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea 
fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului– PLx162/2021; 
 
 
 

Inițiative aflate în portofoliul comisiei pentru avizare: 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020–PLx223/2021; 
 
 

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

La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele 3 (fond)  și  8 (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 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 4 (fond) - raport de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul 5 (fond) - raport de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul 6 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul 7 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
 
 

  Avize: 
Punctul 1 (aviz) – avizare favorabilă  (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 
 


