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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,16.06.2021 
                             Nr. 4c-13/522/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 15 și 16 iunie 2021 

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

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

 
În data de 15 iunie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, începând 

cu ora 09.00. 
 

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. 104/2008 

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 
mare de risc– PLx436/2018; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic              
– PLx301/2020;  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 
213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal– PLx77/2021; 

4. 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; 

5. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului Câmpina– PLx182/2021; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă 
de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea 
Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004– PLx192/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 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– PLx243/2021; 
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Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței desfășurate în sistem mixt , cu 

unanimitate de voturi. 
La propunerea unor membri ai  comisiei, punctele 2 (fond),  și  3  (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 4 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  6 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  7 (fond) - raport de adoptare (majoritate de voturi). 

 
În data de 16 iunie  2021, ședința comisiei s -a desfășurat în sistem exclusiv prezență 

fizică,  începând cu ora 11.00. 
 

Ședinta comuna cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validăr i a 
Senatului 

1. Solicitarea Birourilor permanente reunite privind revocarea din funcți e a 
doamnei Renate Weber, Avocat al Poporului. 

 
Punctul 1 – S-a adoptat raport comun pentru revocarea din funcție a doamnei Renate 

Weber, Avocat al Poporului (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 
 


