
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 23.04.2018 
                                   Nr. 4c-11/358/ 2018 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 2018 
  
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 
aprilie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Andi Gabriel Grosaru, 
Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai 
Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean, Cristina Trăilă. Doamna deputat Claudia Gilia a fost înlocuită de doamna 
deputat Moagher Laura Mihaela, domnul deputat Florin Iordache a fost înlocuit de domnul 
deputat Ursu Răzvan Ion şi domnul deputat Mihai Valentin Popa a fost înlocuit de doamna 
deputat Paraschiv Rodica. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
aprilie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Andi Gabriel Grosaru, 
Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai 
Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean, Cristina Trăilă. A absentat doamna deputat: Claudia Gilia. Domnul deputat 
Vlad Emanuel Duruş a fost înlocuit de domnul deputat Bogdan Ionel Rodeanu, domnul 
deputat Nicuşor Halici a fost înlocuit de domnul deputat Nicolae Andrei, domnul deputat 
Florin Iordache a fost înlocuit de domnul deputat Ursu Răzvan Ion şi domnul deputat 
Mihai Valentin Popa a fost înlocuit de doamna deputat Moagher Laura Mihaela. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
aprilie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Andi Gabriel Grosaru, 
Nicuşor Halici, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai 
Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-



  

Şomfelean, Cristina Trăilă. Au absentat următorii domni şi doamne deputaţi: Claudia Gilia 
şi Stelian Cristian Ion. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din zilele de 16 şi 17 
aprilie 2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

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

2. 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; 

3. 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; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali PLx 569/2017- 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 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general 
privind protecţia datelor) PLx 167/2018– fond; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date PLx 181/2018– fond; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului PLx 111/2018– fond; 

9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 117/2018– fond; 

10. 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; 

11. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului Tudorel Toader, 
Ministrul Justiţiei, privind Raportul de activitate pe anul 2017 al Biroului Naţional Român 
la Eurojust. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 16 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, 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  2, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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  3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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  6, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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  7, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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, în urma dezbaterilor, 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  9, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Eugen 
Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10, 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. 

La punctul  4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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  5, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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 declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 17 aprilie 2018, de la ora 10:00. Şedinţa a 
fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 



  

La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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 7, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 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 4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Eugen 
Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport preliminar 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 11, al ordinii de zi, membrii Comisiei, au luat act de informare. 
Şedinţa Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 18 aprilie 2018 cu studiul iniţiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de zi a 
proximei şedinţe. 

 
 
 
 

       PREŞEDINTE, 
  EUGEN NICOLICEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 
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