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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti,24.09.2021 
                             Nr. 4c-13/726/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 23 septembrie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 

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

În data de 23 septembrie 2021, ședința comisiei s-a desfășurat în sistem mixt, 
începând cu ora 10.00. 

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

 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România– PLx292/2013; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"– PLx97/2019;  

3. Proiectul de Lege privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării 
intereselor– Plx129/2019; 

4. Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor 
excesive– PLx664/2019; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-
Codul Silvic– Plx184/2021; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ– Plx206/2021; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă– PLx232/2021; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind 
măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale– PLx254/2021; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea 
şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 
decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare– Plx262/2021; 
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10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul 
Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 – 
PLx268/2021; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – 
PLx271/2021; 
 
 

Diverse:  
1. Sesizarea domnului deputat Cristian-Tudor Băcanu împotriva domnilor 

deputați Antonio Andrușceac și Ciprian- Titi Stoica. 
 

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), 6 (fond), 7 (fond) și 
9 (fond), din ordinea de zi au fost amânate. 

În urma dezbaterilor, a propunerilor formulate și a vot urilor 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 respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  2 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  4 (fond) - raport  de respingere (unanimitate de voturi). 
Punctul  5 (fond) - raport  de respingere (majoritate de voturi). 
Punctul  8 (fond) - raport  de  adoptare (majoritate de voturi). 
Punctul  10 (fond) - raport  de adoptare (unanimitate de voturi). 
Punctul  11 (fond) - raport  de adoptare (majoritate de voturi). 

 
 

Diverse: 
La propunerea unor membri ai comisiei, punctul 1 din secțiunea  Diverse, din 

ordinea de zi a fost amânat. 
 
 

Ședința Comisiei a fost declarată închisă de către domnul deputat Mihai  
Alexandru Badea, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai  Alexandru Badea 

 


