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SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de discipline şi imunităţi 

 din zilele de 9, 10 şi 11 iulie 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9  iulie 
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, 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. 
Au fost absen�i următorii domni şi doamne deputa�i: Steluţa Gustica Cătăniciu, Ioan 
Cupşa, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean şi Cristina Trăilă. Domnul deputat Alexandru 
Bălănescu a fost înlocuit de domnul deputat Claudiu – Augustin Ilişanu, domnul deputat 
Silviu Dehelean a fost înlocuit de domnul deputat Dumitru Lupescu şi domnul deputat 
Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de doamna deputat Florica Cherecheş. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 
iulie 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, 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.  Au fost absen�i următorii domni şi doamne 
deputa�i: Steluţa Gustica Cătăniciu, Ioan Cupşa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana 
Schelean-Şomfelean şi Cristina Trăilă.  

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 

iulie 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, 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.  Au fost absen�i următorii domni şi doamne 
deputa�i: Steluţa Gustica Cătăniciu, Ioan Cupşa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana 
Schelean-Şomfelean şi Cristina Trăilă.  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedin�ele din zilele de 9 şi 10 iulie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscal PLx 592/2010- fond; 

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

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 601/2014- fond; 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat PLx 389/2018- fond; 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor 
PLx 297/2018- fond; 

6. Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 
anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate PLx 453/2017– fond; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor PLx 351/2018– fond; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii PLx 506/2017– fond; 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului PLx 336/2018– fond; 

10.  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; 

11.  Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport PLx 575/2009– fond; 

12.  Diverse. 
Şedin�a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 9 iulie 2018, a 

început de la ora 11:30. Şedin�a Comisiei 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 următorul punct, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei juridice cu unanimitate de voturi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor PLx 418/2017- fond. 



  

La punctual 1, în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei, au respins cererea de reexaminare a Preşedintelui României şi au aprobat, 
cu majoritate de voturi, un raport de adoptare a Legii în forma adoptată ini�ial de 
Parlament. 

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 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. 

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 ini�iatorului a ini�iativei 
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 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 aprobare a unui raport preliminar de adoptare în forma ini�iatorului a ini�iativei 
legislative, 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  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 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 amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate 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 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 12, al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act. 
Şedinţa Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi innită�i a continuat în zilele de 10 şi 11 

iulie 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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