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SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 29, 30 şi 31 mai 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 
mai 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, Alexandru Bălănescu, 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, Cristina 
Trăilă. A fost absentă doamna deputat: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. Doamna 
deputat Steluţa Gustica Cătăniciu a fost înlocuită de domnul deputat Andrei Dominic 
Gerea, domnul deputat Alexandru Bălănescu a fost înlocuit de doamna deputat Teiş Alina 
şi domnul deputat Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de doamna deputat Lungu 
Tudoriţa. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 
mai 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina 
Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru 
Bălănescu, 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, Cristina Trăilă.  A fost absentă doamna deputat: Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean.  Doamna deputat Alina Elena Tănăsescu a fost înlocuită de doamna deputat 
Ştefănescu Eliza Mădălina.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 31 
mai 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina 



  

Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru 
Bălănescu, Ioan Cupşa, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian 
Cristian Ion, Florin Iordache, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu 
Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Cristina Trăilă.  Au fost absenţi următorii domni şi 
doamne deputaţi: Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Macovei Silviu Nicu şi Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean.   

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din zilele de 29 şi 30 mai 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

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

2. Proiect de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate PLx 293/2018- fond; 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule PLx 311/2017- fond; 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind 
restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule PLx 449/2017- fond; 

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

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor PLx 376/2016– fond; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea 
art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi PLx 1/2018– fond; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate          PLx 
186/2018– fond; 

9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente PLx 198/2018– fond; 

10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 
pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali PLx 222/2018– fond; 

11.  Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 221/2018– fond; 

12.  Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 223/2018– fond; 

13.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice PLx 24/2018– fond; 



  

14.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 137/2018 privind sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 98/2017 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor; 

15.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 79/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
215¹ alin. ( 8 ) din Codul de procedură penală; 

16.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 102/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
505 alin. ( 2 ) din Codul de procedură penală, precum şi a sintagmei " care nu a înplinit 16 
ani " din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. ( 1 )  din Codul de procedură penal. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 29 mai 2018, a 
început de la ora 16:00. Şedinţa Comisiei a fost comună cu Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. Şedinţa comună 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 următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei juridice cu unanimitate de voturi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea literei h¹, alin.(2) al art.9 şi a literei g¹, 
alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali           PLx 
228/2018- fond; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii PLx 158/2018- fond. 

Membrii Comisiilor au avut spre dezbatere pentru şedinţa comună, punctul 1, în 
fond, al anexei ordinii de zi. 

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 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 Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat şi 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 aprobare a unui raport preliminar de adoptare în forma Senatului a iniţiativei 



  

legislative, 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 aprobare a unui raport comun de adoptare în forma Senatului a iniţiativei 
legislative, 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 comun de adoptare în forma Senatului a iniţiativei 
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 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  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  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 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 comun de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 10, 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 majoritate de voturi. 

La punctul 11, 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 12, 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 13, 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 14, 15 şi 16, ale ordinii de zi, membrii Comisiei, au luat act de 
informare. 

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 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 30 mai 2018, de la ora 10:00. Şedinţa a fost 
comună cu Comisia pentru industrii şi servicii. Şedinţa comună 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 următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiilor cu unanimitate de voturi: 

1. 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- fond; 

2. 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. 

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 comun suplimentar de adoptare cu amendamente 
admise a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiilor, cu majoritate de voturi. 

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 comun suplimentar 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 Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat şi 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  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. 



  

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 31 mai 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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