
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 

                           Bucureşti, 10.04.2018 
                                   Nr. 4c-11/290/ 2018 
 

 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 3 şi 4 aprilie 2018 
  
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 
aprilie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Vasile Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel 
Grosaru, Nicuşor Halici, Florin Iordache, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, 
Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin 
Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. Domnul deputat Florin 
Iordache a fost înlocuit de doamna deputat Moagher Laura Mihaela, domnul deputat 
Macovei Silviu Nicu a fost înlocuit de domnul deputat Ursu Răzvan Ion şi domnul deputat 
Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de domnul deputat Dan Vîlceanu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 
aprilie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Vasile Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel 
Grosaru, Nicuşor Halici, Florin Iordache, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, 
Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin 
Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. Domnul deputat Alexandru 
Bălănescu a fost înlocuit de domnul deputat Ursu Răzvan Ion şi domnul deputat Nicuşor 
Halici a fost înlocuit de doamna deputat Moagher Laura Mihaela. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din zilele de 3 şi 4 aprilie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Reexaminare a Legi pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului PLx 240/2017- fond; 



  

2. Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor 
privative de libertate PLx 456/2017- fond; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal PLx 469/2017- fond; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal PLx 553/2017- fond; 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 
legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 PLx 326/2017- fond; 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 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 597/2017– fond; 

7. Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative 
PLx 122/2015– fond; 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului               
PLx 96/2018– fond; 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind 
utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării 
transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor 
conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea 
şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale PLx 812/2015– fond; 

10. Proiect de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
PLx 493/2017– fond; 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator PLx 483/2016– fond; 

12. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în 
Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 PLx 359/2016– fond; 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 75/2017– fond; 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 PLx 13/2018– fond; 

15. Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 
1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, 
cu modificările şi completările ulterioare PLx 582/2017 - aviz; 



  

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 3 aprilie 2018, a 
început de la ora 16:00. Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen 
Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei  au aprobat ordinea de zi a şedinţei, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

respins cererea de reexaminare solicitată de Preşedintele României şi au aprobat, cu 
majoritate de voturi, un raport de adoptare a legii, în forma Senatului. 

La punctul 10, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 11, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctele 2, 3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au avut dezbateri 
generale şi au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea iniţiativelor legislative pentru 
proxima şedinţă.  

Şedinţa Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în data de 4 aprilie 
2018, după Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, de la ora 13:00. Şedinţa Comisiei a 
fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise şi respinse a iniţiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 7, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 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, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de adoptare a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 13, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 



  

aprobare a unui raport comun de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport comun de respingere a iniţiativei 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, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a fost suspendată de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat de la ora 14:00, cu punctele rămase în dezbatere. 
Domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
a suplimentat ordinea de zi, cu următoarele puncte:  

1. Reexaminarea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României PLx 411/2017 - fond; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României PLx 177/2018- fond; 

3. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, propunerile Avocatului Poporului pentru numirea adjuncţilor 
acestuia – aviz comun. 

Membrii Comisiei au aprobat suplimentarea ordinii de zi, cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi suplimentară, şedinţa Comisiei a fost 

comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiilor, au aprobat, cu majoritate de 
voturi, un aviz comun favorabil. Şedinţa comună a fost închisă de domnul deputat Eugen 
Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, condusă de domnul deputat 
Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei, a continuat cu punctele rămase în dezbatere. 
 La punctul 12, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a prezentat membrilor Comisiei 
schimbarea apărută în titlul Legii, pentru PLX 359/2016, după cum urmează: Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. Membrii Comisiei, în urma dezbaterilor, au 
reexaminat Legea, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale Nr. 718/2017 şi au 
aprobat, cu majoritate de voturi, un raport de adoptare a Legii, cu un amendament 
admis. 
 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi suplimentară, PLX 411/2017, membrii 
Comisiei, în urma dezbaterilor, au aprobat, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
de adoptare a Legi, în forma Senatului, ca urmare a cererii de reexaminare solicitată 
de Preşedintele României. 



  

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi suplimentară, PLX 177/2018, domnul 
deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de adoptare a iniţiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de 
voturi. 

La punctele 2, 3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au revenit asupra 
acestor iniţiative legislative şi în urma dezbaterilor, au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea pentru proxima şedinţă.  

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în urma dezbaterilor,  a formulat 
o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 
 
 
 

       PREŞEDINTE, 
  EUGEN NICOLICEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 
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