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SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 25, 26 şi 27 septembrie 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25  
septembrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Aida Cristina Căruceru, 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.  Au fost absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Vasile 
Varga şi Alina Elena Tănăsescu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 
septembrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Aida Cristina Căruceru, 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.  Au fost absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Vasile 
Varga şi Alina Elena Tănăsescu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 
septembrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Aida Cristina Căruceru, Izabela Agnes 
Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Ioan Cupşa, Claudia 
Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, 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: 
Vasile Varga, Alina Elena Tănăsescu, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Stelian 
Cristian Ion şi Macovei Silviu Nicu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din ziua de 25 septembrie 
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 modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 
pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 
Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru 
aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al 
Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
PLx 469/2018 – fond; 

3. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti" PLx 397/2018 – fond; 

4. 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; 

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

6. 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; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul 
(3¹) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 PLx 402/2018 – fond; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 
mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 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 522/2017 – fond; 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din 
Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994          
PLx 63/2018 – fond; 

10.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie PLx 357/2018 – fond; 

11.  DIVERSE. 



  

 Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din ziua de 25 septembrie 
2018, a început de la ora 11:00.  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  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 de adoptare, 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 de adoptare cu un amendament admis, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate 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 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 aprobare a unui raport comun de respingere, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate 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, 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 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  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  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 preliminar de adoptare cu amendamente admise şi respinse, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de 
voturi. 

La punctul 11, DIVERSE, al ordinii de zi, membrii Comisiei nu au avut dezbateri. 



  

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 zilele de 26 şi 27 
septembrie 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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