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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 08.02.2021 
                             Nr. 4c-13/152/2021 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 1, 2, 3 și 4 februarie 2021 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 1 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 
februarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea și  Ştefan - Ovidiu Popa. Au fost prezenți prin 
mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan Cupșa, Silviu 
Dehelean, Nicușor Halici, Cristian - Tudor Băcanu, Dumitrița Gliga, László - Zolt 
Ladányi, Gabriel Andronache, Georgel Badiu, Steluța Gustica Cătăniciu, Laurențiu - 
Nicolae Cazan, Raisa Enachi, Daniel Florea, Andi - Gabriel Grosaru, Michael Gudu, 
Gábor Hajdu, Stelian - Cristian Ion, Andrei – Răzvan Lupu, Radu – Marin Moisin, 
Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, 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 3 
februarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea și  Ştefan - Ovidiu Popa. Au fost prezenți prin 
mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan Cupșa, Sil viu 
Dehelean, Nicușor Halici, Cristian - Tudor Băcanu, Dumitrița Gliga, László - Zolt 
Ladányi, Gabriel Andronache, Georgel Badiu, Laurențiu - Nicolae Cazan, Raisa 
Enachi, Daniel Florea, Andi - Gabriel Grosaru, Michael Gudu, Gábor Hajdu, Andrei 
– Răzvan Lupu, Radu – Marin Moisin, Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, Eduard 
– Andrei Popica, Ionel Stancu, Alina - Elena Tănăsescu, Simona – Maya Teodoroiu, 
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Cristina Trăilă. Domnul deputat Stelian - Cristian Ion a fost înlocuit de domnul 
deputat Victor Ilie. Au fost absente următoarele doamne deputați: Steluța Gustica 
Cătăniciu și Vicol – Ciorbă Laura – Cătălina. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 
februarie 2021. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților  următorii domni 
deputați: Mihai - Alexandru Badea și  Ştefan - Ovidiu Popa. Au fost prezenți prin 
mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ioan Cupșa, Silviu 
Dehelean, Nicușor Halici, Cristian - Tudor Băcanu, Dumitrița Gliga, László - Zolt 
Ladányi, Gabriel Andronache, Georgel Badiu, Steluța Gustica Cătăniciu, Laurențiu - 
Nicolae Cazan, Raisa Enachi, Daniel Florea, Andi - Gabriel Grosaru, Michael Gudu, 
Gábor Hajdu, Stelian - Cristian Ion, Andrei – Răzvan Lupu, Radu – Marin Moisin, 
Olivia – Diana Morar, Oana Murariu, Eduard – Andrei Popica, Ionel Stancu, Alina - 
Elena Tănăsescu, Simona – Maya Teodoroiu, Cristina Trăilă, Vicol – Ciorbă Laura – 
Cătălina. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinț a online din ziua de 1 
februarie 2021, următoarea ORDINE DE ZI

1. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaților, prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, solicitarea privind vacantarea 
unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Constantin - 
Neculai Pătrăuceanu. 

: 

Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din ziua de 1 februarie 
2021, a fost online, de la ora 15:00. 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. 

La punctul 1, al ordinii de zi, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui proiect de Hătărâre, privind vacantarea unui loc de deputat. 

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 online, în ziua 
de 2 februarie 2021, cu studiul individual asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia a fost sesizată în fond. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinț a online din ziua de 3 
februarie 2021, următoarea ORDINE DE ZI

1. Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul 
public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local 
al acesteia Plx 18/2019– fond; 

: 

2. Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Brebu PLx 110/2018 – fond; 

3. Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea 
Preşedintelui României PLx 226/2020 – fond; 
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4. Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre PLx 473/2020 – 
fond; 

5. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului 
de vot în afara teritoriului României PLx 508/2019 – fond; 

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

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996 PLx 554/2019 – fond; 

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

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

10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii                
Plx 658/2020 – fond; 

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

12.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Gheorghe Nacov, 
referitoare la clarificarea unei eventuale stări de incompatibilitate între 
calitatea de deputat și funcția de consul onorific al Bulgariei în România; 

13.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o scrisoare din partea domnului deputat Onuț Valeriu 
Atanasiu, prin care se atestă ieșirea din starea de incompatibilita te în care s-a 
aflat la data intrării în exercițiul mandatului; 

14.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o notificare din partea domnului deputat Onuț Valeriu 
Atanasiu, privind opțiunea sa pentru calitatea de deputat; 

15.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Florin Claudiu Neaga, 
privind o eventuală stare de incompatibilitate între calitatea de deputat și 
funcția de medic; 

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

17.  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. 

Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din ziua de 3 februarie 
2021, a fost online, de la ora 16:30. Ședința Comisiei a fost condusă de domnul 
deputat Mihai - Alexandru Badea, preșe dintele Comisiei juridice, de disciplină și 
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imunități. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței online, cu 
unanimitate 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 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 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 preliminar de respingere a 
inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu majoritate 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 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 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 unanimitate 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 comun de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

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 comun de respingere a inițiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate 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 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 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 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. 
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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 comun 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 preliminar de respingere a 
inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctele 12, 13, 14, 15, 16 și 17, 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 online, în ziua 
de 4 februarie 2021, cu studiul individual asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia a fost sesizată în fond. 

 
 
 
 

        PREŞEDINTE, 
                                                         Mihai - Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


