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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 28.01.2021 
                             Nr. 4c-13/63/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 25, 26, 27 și 28 ianuarie 2021 

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

25 ianuarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea, Nicușor Halici și Andi - Gabriel Grosaru. Au 
fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan 
Cupșa, Silviu Dehelean, Cristian - Tudor Băcanu, László - Zolt Ladányi, Gabriel 
Andronache, Steluța Gustica Cătăniciu, Laurențiu - Nicolae Cazan, Daniel Florea, 
Dumitrița Gliga, Michael Gudu, Gábor Hajdu, Stelian - Cristian Ion, Andrei – 
Răzvan Lupu, Radu – Marin Moisin, Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, Ştefan - 
Ovidiu Popa, Eduard – Andrei Popica, Ionel Stancu, Alina - Elena Tănăsescu, 
Simona – Maya Teodoroiu, Cristina Trăilă, Vicol – Ciorbă Laura – Cătălina. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
26 ianuarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea, Nicușor Halici și Andi - Gabriel Grosaru. Au 
fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan 
Cupșa, Silviu Dehelean, Cristian - Tudor Băcanu, László - Zolt Ladányi, Gabriel 
Andronache, Steluța Gustica Cătăniciu, Laurențiu - Nicolae Cazan, Daniel Florea, 
Dumitrița Gliga, Michael Gudu, Gábor Hajdu, Stelian - Cristian Ion, Andrei – 
Răzvan Lupu, Radu – Marin Moisin, Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, Ştefan - 
Ovidiu Popa, Eduard – Andrei Popica, Ionel Stancu, Alina - Elena Tănăsescu, 
Simona – Maya Teodoroiu, Cristina Trăilă, Vicol – Ciorbă Laura – Cătălina. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
27 ianuarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputa ților următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea, Nicușor Halici și Andi - Gabriel Grosaru. Au 
fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan 
Cupșa, Silviu Dehelean, Cristian - Tudor Băcanu, László - Zolt Ladányi, Gabriel 
Andronache, Steluța Gustica Cătăniciu, Laurențiu - Nicolae Cazan, Daniel Florea, 
Dumitrița Gliga, Michael Gudu, Gábor Hajdu, Stelian - Cristian Ion, Andrei – 
Răzvan Lupu, Radu – Marin Moisin, Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, Ştefan - 
Ovidiu Popa, Eduard – Andrei Popica, Ionel Stancu, Alina - Elena Tănăsescu, 
Simona – Maya Teodoroiu, Cristina Trăilă, Vicol – Ciorbă Laura – Cătălina. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
28 ianuarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea și Andi - Gabriel Grosaru. Au fost prezenți prin 
mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan Cupșa, Silviu 
Dehelean, Nicușor Halici, Cristian - Tudor Băcanu, László - Zolt Ladányi, Gabriel 
Andronache, Laurențiu - Nicolae Cazan, Daniel Florea, Dumitrița Gliga, Michael 
Gudu, Gábor Hajdu, Radu – Marin Moisin, Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, 
Ştefan - Ovidiu Popa, Eduard – Andrei Popica, Ionel Stancu, Alina - Elena 
Tănăsescu, Simona – Maya Teodoroiu, Cristina Trăilă, Vicol – Ciorbă Laura – 
Cătălina. Domnul deputat Stelian - Cristian Ion a fost înlocuit de domnul deputat 
Victor Ilie și domnul deputat Andrei – Răzvan Lupu a fost înlocuit de doamna 
deputat Oana – Marciana Özmen. A fost absentă doamna deputat: Steluța Gustica 
Cătăniciu. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități , în zilele de 25, 26 și 27 
ianuarie 2021, au studiat individual inițiativele  legislative cu care Comisia a fost 
sesizată în fond. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinț a online din ziua de 28 
ianuarie 2021, următoarea ORDINE DE ZI

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare şi modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale PLx 183/2019– fond; 

: 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin. (1) lit. g) din Legea 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor PLx 257/2019 – fond; 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor PLx 268/2020 – fond; 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă 
de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 PLx 282/2015 – fond; 

5. Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020 Plx 451/2020 – fond; 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin. (1) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal PLx 564/2017 – fond; 

7. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative Plx 565/2020 – fond; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală PLx 632/2020 – fond; 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Plx 639/2019 
– fond;  

10.  Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor locale pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 Plx 654/2020 – fond; 



 3 

11.  Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2017 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative Plx 670/2020 – fond; 

12.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi 
referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie Plx 698/2018 – fond; 

13.  Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore PLx 648/2020 – aviz; 

14.  Proiect de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru 
locuitorii Dobrogei PLx 649/2020 – aviz; 

15.  Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada 
Sudului A6 PLx 657/2020 – aviz; 

16.  Propunere legislativă privind instituirea Programului naţional de prevenire şi 
gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân Plx 660/2020 – aviz; 

17.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a  Guvernului 
nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi 
regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare 
de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române – 
TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea 
pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19         
PLx 667/2020 – aviz; 

18.  Proiect de Lege pentru abrogarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative PLx 669/2020 – aviz; 

19.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în Domeniul Energiei Plx 674/2020 – aviz; 

20.  Propunerea Grupului parlamentar PSD pentru funcția de secretar, în cadrul 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități; 

21.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea doamnei deputat Cătălina Ciofu, 
privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării în exercițiul 
mandatului; 

22.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea doamnei deputat Cătălina Ciofu, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

23.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea doamnei deputat Maria Stoian, 
privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării în exercițiul 
mandatului; 



 4 

24.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea doamnei deputat Maria Stoian, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

25.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Vasile Aurel Căuș, 
referitoare la clarificarea unei eventuale stări de incompatibilitate între 
calitatea de deputat și alte funcții; 

26.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Laurențiu - 
Viorel Gîdei, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care 
s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

27.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea doamnei deputat Viorica Sandu, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

28.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Jaro Norbert 
Marșalic, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

29.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Kiss Janos, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

30.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Remus Gabriel Mihalcea, 
privind o eventuală stare de incompatibilitate între calitatea de deputat și 
funcția de medic specialist în cadrul unui spital de stat; 

31.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Remus Gabriel 
Mihalcea, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

32.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Cristian Tudor 
Băcanu, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

33.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Ioan - Sabin 
Sărmaș, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

34.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea doamnei deputat Rodica 
Luminița Barcari, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

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

36.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Ervin Molnar, 
prin care se atestă ieșire a din starea de incompatibilitate în care s-a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

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

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

39.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Ionel Dancă, 
prin care se atestă ieșirea di n starea de incompatibilitate în care s-a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

40.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Radu - Marin 
Moisin, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

41.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Radu - Marin 
Moisin, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

42.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Bogdan - 
Alexandru Bola, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

43.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Bogdan 
Alexandru Bola, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

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

45.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Claudiu - 
Martin Chira, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care 
s-a aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

46.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Adrian 
Felician Cozma, privind starea de incompatibilitate în care se află la data 
intrării în exercițiul mandatului; 
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47.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Adrian - 
Felician Cozma, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

48.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea doamnei deputat Olivia Diana 
Morar, privind starea de incompatibilitate în care se află la data intrării în 
exercițiul mandatului; 

49.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea doamna deputat Olivia - Diana 
Morar, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatib ilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

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

51.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Alin - Costel 
Prunean, prin care se atestă ieșirea  din starea de incompatibilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

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

53.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Gheorghe 
Adrian Miuțescu, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în 
care s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

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

55.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Cosmin 
Șandru, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

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

57.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Dumitru 
Flucuș, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

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

59.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Kiss Janos, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

60.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Ovidiu - 
Sergiu Bîlcea, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care 
s-a aflat la data intrării în exerci țiul mandatului; 

61.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Brian Cristian, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

62.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea doamna deputat Denisa - Elena 
Neagu, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

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

64.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Mihai Ioan 
Lasca, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

65.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Călin - Ioan 
Bota, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s-a aflat 
la data intrării în exercițiul mandatului; 

66.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Sorin Năcuță, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului; 

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

68.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Costel Barbu, 
prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilitate în care s -a aflat la 
data intrării în exercițiul mandatului. 

Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din ziua de 28 ianuarie 
2021, a fost online, de la ora 11:00. Ședința Comisiei a fost condusă de domnul 
deputat Mihai - Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină ș i 
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imunități. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței online, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 18, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport comun de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport comun de respingere cu un 
amendament respins a inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de adoptare în forma Senatului a 
inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 7, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 10, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 11, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui aviz favorabil cu un amendament respins 
a inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui aviz favorabil a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui aviz negativ a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 16, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui aviz negativ a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de 
voturi. 

La punctul 17, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui aviz favorabil a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 19, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Mihai - Alexandru Badea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a 
formulat o propunere de aprobare a unui aviz favorabil a inițiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de 
voturi. 
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La punctul 20, al ordinii de zi, domnul deputat Mihai - Alexandru Badea, 
preşedintele Comisiei, a dat citire adresei primită de la Grupul parlamentar PSD din 
Camera Deputaților, prin care doamna deputat Gliga Dumitrița, va ocupa funcţia de 
secretar al Comisiei.  

La punctele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 și 68, 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 de domnul deputat Mihai - 
Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 
 
 
 

 
        PREŞEDINTE, 

                                                         Mihai - Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 

 
 


