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   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
iunie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Costel 
Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad 
Emanuel Duruş, Claudia Gilia, 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 fost 
absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Alexandru 
Bălănescu şi Stelian Cristian Ion. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
iunie  2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Costel 
Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad 
Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, 
Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu,  Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, 
Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă.  A fost absentă doamna deputat: Steluţa Gustica Cătăniciu. Domnul 
deputat Alexandru Bălănescu a fost înlocuit de domnul deputat Simion Lucian Eduard, 
domnul deputat Mihai Valentin Popa a fost înlocuit de domnul deputat Georgescu 
Nicolae, domnul deputat Nicuşor Halici a fost înlocuit de domnul deputat Zamfira 



  

Constantin Cătălin şi domnul deputat Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de domnul 
deputat Sorin Dan Moldovan. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 
iunie  2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Costel 
Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad 
Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, 
Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, 
Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă.  Au fost absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica 
Cătăniciu şi Alexandru Bălănescu.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 
iunie  2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Costel 
Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, 
Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Márton 
Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă.  Au fost absenţi următorii domni şi 
doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Alexandru Bălănescu, Ioan Cupşa, Silviu 
Dehelean şi Macovei Silviu Nicu.  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din zilele de 18 şi 19 iunie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ PLx 76/2018 - fond; 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor PLx 472/2017 - fond; 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi PLx 781/2015 - fond; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat PLx 241/2018 - fond; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic        
PLx 342/2018 - fond; 

6. Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale PLx 554/2015 – fond; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente PLx 262/2018 – fond; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale - Republicare PLx 250/2018 – fond; 

9. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic 
Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice PLx 343/2018 – fond; 

10.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 166 din 27 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 



  

dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici; 

11.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 109 din 8 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut 
special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

12.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 249 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor  Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 
privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a 
reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică " prin transformare; 

13.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 104 din 6 martie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor  Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţionarilor publici şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 18 iunie 2018, a 
început de la ora 16:00. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat  Eugen Nicolicea, preşedintele  Comisiei  juridice, de disciplină şi 

imunităţi, a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei juridice cu unanimitate de voturi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară PLx 417/2017- fond; 

2. Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe               
PLx 361/2018 – fond; 

3. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
antisemitismului PLx 384/2018 – fond; 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 PLx 375/2018 – fond; 

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor 
naţionale "Regele MIHAI I" PLx 315/2018 – fond; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale PLx 208/2018 – fond; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 
domeniul achiziţiilor publice PLx 160/2018 – fond; 

8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
PLx 295/2018 – fond; 



  

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie PLx 340/2018 – fond. 

La punctul 1, în fond, al anexei 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 trimisă la 
promulgare. 

La punctul  2, în fond, al anexei 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 suplimentar 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  3, în fond, al anexei 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 de adoptare în forma Senatului a iniţiativei 
legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul  5, în fond, al anexei 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 de adoptare a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul  4, în fond, al anexei 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 anexei 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 anexei 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 anexei 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 anexei 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  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 aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise a iniţiativei 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 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  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 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 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  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 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  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 punctele 10, 11, 12 şi 13, ale 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 19 iunie 2018, de la ora 10:00. Şedinţa a 
fost comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Şedinţa comună a fost condusă de 
domnul deputat Marius Constantin Budăi, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. Membrii Comisiilor au avut spre dezbatere, punctele 5 şi 6, în fond, ale ordinii de 
zi. Ordinea de zi a şedinţei comune a fost aprobată, cu unanimitate de voturi. 

La punctul  6, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Marius 
Constantin Budăi, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

La punctul  5, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Marius 
Constantin Budăi, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, a formulat o 
propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa comună a fost declarată închisă de domnul deputat Marius Constantin 
Budăi, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 19 iunie 2018, a 
continuat de la ora 12:00. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 



  

Domnul deputat  Eugen Nicolicea, preşedintele  Comisiei  juridice, de disciplină şi 
imunităţi, a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei juridice cu unanimitate de voturi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie PLx 340/2018- fond. 

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  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  1, în fond, al anexei 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 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. 

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

Şedinţa Comisiei  din ziua de 19 iunie 2018, a continuat de la ora 13:00, în şedinţă 
comună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Şedinţa 
comună a fost condusă de domnul deputat Florin Claudiu Roman, preşedintele Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Membrii Comisiilor au avut spre 
dezbatere, punctul 2, PLx 472/2017, în fond, al ordinii de zi şi punctul 4, PLx 375/2018, 
în fond, al anexei ordinii de zi din 18.06.2018. Membrii Comisiilor au aprobat ordinea de 
zi a şedinţei comune, cu unanimitate de voturi.  

La punctul  2, în fond, al ordinii de zi, PLx 472/2017, în urma dezbaterilor, domnul 
deputat Florin Claudiu Roman, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului, a formulat o propunere de aprobare a unui raport comun de 
adoptare cu amendamente admise şi respinse a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiilor, cu majoritate de voturi. 

La punctul  4, în fond, al anexei ordinii de zi, PLx 375/2018, în urma dezbaterilor, 
domnul deputat Florin Claudiu Roman, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului, a formulat o propunere de aprobare a unui raport comun de 
adoptare cu amendamente admise a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată de membrii Comisiilor, cu majoritate de voturi. 

Şedinţa comună a fost declarată închisă de domnul deputat Florin Claudiu Roman, 
preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi innităţi a continuat în zilele de 20 şi 21 
iunie 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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