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Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 05.03.2018 
                                   Nr. 4c-11/152/ 2018 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 27, 28 februarie şi 1 martie 2018 
  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 

februarie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Vasile Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, 
Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, 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, Cristina Trăilă. Domnul deputat 
Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de domnul deputat Dan Vâlceanu. Au absentat 
următoarele doamne deputat: Steluţa Gustica Cătăniciu, Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 
februarie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Vasile Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, 
Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, 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, Cristina Trăilă. Au absentat următorii 
domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 01 
martie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Vasile Varga, Costel Neculai Dunava,  Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, Ioan Cupşa, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor 
Halici, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin 
Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă. Au absentat următorii domni deputaţi: Silviu Dehelean şi Macovei Silviu 
Nicu. 



  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din 27 februarie 2018, ora 
10:00 următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii PLx 29/2017 - fond; 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la 
Brasilia, la 13 iunie 2017 PLx 2/2018 - fond; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecţia 
animalelor  PLx 513/2016 - fond; 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru PLx 394/2013 - fond; 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative  PLx 26/2017 - fond; 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2017 pentru 
modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru 
constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public 
al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat "  PLx 433/2017 – fond; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 
octombrie 1996 privind locuinţele, republicată PLx 10/2018 – fond; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice PLx 565/2017 – fond; 

9. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003  Codul muncii; 

10. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 35 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al 
României. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 27 februarie 2018, 
a început de la ora 10:00. 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 1, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au avut dezbateri generale 

asupra PLX-ului 29/2017, privind cererea de Reexaminare a Legii, la solicitarea 
Preşedintelui României. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de adoptare 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, 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, 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, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de adoptare cu amendamente a iniţiativei legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de adoptare a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 7, în fond, al ordinii de zi, 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 majoritate de voturi. 

La punctul 8, în fond, al ordinii de zi, 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 majoritate de voturi. 

La punctele 9 şi 10, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de informare. 
Şedinţa Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 28 februarie şi 1 martie 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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