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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 13.05.2020 
                             Nr. 4c-13/343/2020 

 
SINTEZA 

  lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 11, 12 și 13 mai 2020 

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

11 mai 2020. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și doamne 
deputaţi: Nicușor Halici, Steluța Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile 
Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, 
Gabriel Andronache, Axinte Vasile, Alexandru Bălănescu, Ioan Cupșa, Silviu 
Dehelean, Vlad Emanuel Duruș, Fulgeanu – Moagher Laura – Mihaela, Claudia 
Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu 
Nicu, Eugen Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin 
Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Șerban Ciprian – Constantin, Cristina 
Trăilă.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
12 mai 2020. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni și 
doamne deputați: Nicușor Halici, Aida Cristina Căruceru și Fulgeanu – Moagher 
Laura – Mihaela. Au fost prezenți prin mijloace electronice următorii domni și 
doamne deputaţi: Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Alina Elena Tănăsescu, 
Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Axinte Vasile, Ioan Cupșa, Silviu 
Dehelean, Vlad Emanuel Duruș, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Stelian 
Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Eugen Nicolicea, Mihai Valentin 
Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Șerban Ciprian – Constantin, 
Cristina Trăilă. Au fost absenți următorii domni și doamne deputați: Steluța Gustica 
Cătăniciu, Alexandru Bălănescu și Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
13 mai 2020. Au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților următorii domni și 
doamne deputați: Nicușor Halici, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Fulgeanu – 
Moagher Laura – Mihaela, Florin Iordache și Cristina Trăilă. Au fost prezenți prin 
mijloace electronice următorii domni și doamne deputaţi: Costel Neculai Dunava, 
Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Axinte Vasile, 
Ioan Cupșa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruș, Claudia Gilia, Andi Gabriel 
Grosaru, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, Eugen Nicolicea, Mihai Valentin 
Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Șerban Ciprian – Constantin. 
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Au fost absenți următorii domni și doamne deputați: Steluța Gustica Cătăniciu, 
Alexandru Bălănescu și Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru ședința online din 
ziua de 11 mai 2020, au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia a fost sesizată în fond. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința online din ziua de 12 
mai 2020, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative Plx 121/2020 – fond; 

2. Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile 
agricole constituite de unităţile de cult PLx 178/2020 – fond; 

3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 
locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ PLx 243/2020 – fond; 

4. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 147/2019 PLx 354/2018 – fond; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri PLx 632/2019 – aviz. 
Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități din ziua de 12 mai 2020, a 

fost online, de la ora 16:00. Ședința Comisiei a fost condusă de domnul deputat 
Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Membrii 
Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței online, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise și 
respinse a inițiativei 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 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise 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 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise și 
respinse 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 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare a Legii cu amendamente admise 
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și respinse, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 147/2019, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui aviz favorabil a inițiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Ședința online a Comisiei, a fost declarată închisă de domnul deputat Nicușor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități a continuat în ziua de 13 
mai 2020, a fost online, de la ora 11:15. Ședința Comisiei a fost condusă de domnul 
deputat Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

 Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința online din ziua de 13 
mai 2020, ora 11:15, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 PLx 251/2020 – fond. 

 Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței online, cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise și 
respinse a inițiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de 
membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Ședința online a Comisiei, a fost declarată închisă de domnul deputat Nicușor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități a continuat în ziua de 13 
mai 2020, online, de la ora 17:30. Ședința Comisiei a fost condusă de domnul 
deputat Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

 Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedința online din ziua de 13 
mai 2020, ora 17:30, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 PLx 251/2020 – fond. 

 Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței online, cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicușor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente admise a 
inițiativei legislative, ca urmare a corelărilor de tehnică legislativă, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Ședința online a Comisiei, a fost declarată închisă de domnul deputat Nicușor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 
        PREŞEDINTE, 
      NICUȘOR HALICI 

 
 
 
 
Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 


