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SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 3 şi 4 octombrie 2018  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3  
octombrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, 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, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. A fost absent domnul 
deputat: Vasile Varga. 

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

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din ziua de 3 octombrie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere 
tehnică dispuse în procesul penal PLx 250/2016 – fond;  



  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art.31 
alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară PLx 414/2016– fond; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale PLx 354/2018 – fond; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor PLx 326/2018 – fond; 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local PLx 11/2018 – fond; 

6. Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură 
a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea 
publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate PLx 194/2018 – fond; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.56 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari   
PLx 426/2018 – fond; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România              
PLx 464/2018 – fond; 

9. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Iulian Iancu, 
preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, privind exercitarea funcţiei de profesor 
asociat. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din ziua de 3 octombrie 2018, 
a început de la ora 13:30.  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  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 suplimentar de respingere, 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  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 aprobare a unui raport comun de respingere, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate 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, 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, al ordinii de zi, membrii Comisiei, au aprobat cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui punct de vedere favorabil.   

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din 3 octombrie 2018, 
domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei, a dat citire adresei Grupului 
parlamentar PSD din Camera Deputaţilor, prin care se propune ca domnul deputat Halici 
Nicuşor să ocupe funcţia de preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în 
locul domnului deputat Eugen Nicolicea. În urma supunerii la vot, înlocuirea 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 juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 4 
octombrie  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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