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SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 22, 23 şi 24 mai 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 
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 Babu, Alexandru Bălănescu, Ioan Cupa, Silviu 
Dehelean, Vlad Emanuel Duru, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuor Halici, 
Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, 
Ştefan Ovidiu Popa.  Au fost absenţi următorii domni i doamne deputaţi: Steluţa Gustica 
Cătăniciu, Florin Iordache, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă.   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 
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 Babu, Alexandru Bălănescu, Ioan Cupa, Silviu 
Dehelean, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuor Halici, Stelian Cristian Ion, 
Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa.  
Au fost absenţi următorii domni i doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Vlad 
Emanuel Duru, Florin Iordache, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean, Cristina Trăilă.   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 
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 Babu, Alexandru Bălănescu, Claudia Gilia, 
Nicuor 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 i doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Ioan Cupa, Silviu 



  

Dehelean, Vlad Emanuel Duru, Andi Gabriel Grosaru, Macovei Silviu Nicu, Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean.  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din zilele de 22 şi 23 mai 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Reexaminarea Legii privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local PLx 209/2016- fond; 

2. Reexaminarea Legii privind aprobarea 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; 

3. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind 
procedura insolvenţei persoanelor fizice PLx 100/2016- fond; 

4. Reexaminarea  Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism PLx 7/2007- fond; 

5. Reexaminarea Legii pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial PLx 370/2014- fond; 

6. Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu Constituţia României, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale Nr. 136/2018 PLx 147/2017– fond; 

7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi 
dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 
PLx 311/2018– fond; 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România şi 
Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 PLx 312/2018– fond; 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2017 privind funcţia de control ex - ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 
sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii               
PLx 94/2018– fond; 

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

11.  Proiect de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordinate PLx 293/2018– fond; 

12.  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; 

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

14.  Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind 
achiziţiile publice nr.98/2016 PLx 151/2018 – fond; 



  

15.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale PLx 
208/2018 – fond; 

16.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa 
nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii PLx 178/2018 – 
fond; 

17.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 
1 şi 2 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea i 
funcţionarea Curţii Constituţionale; 

18.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 1 
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 

19.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale prevederilor art. VII alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 22 mai 2018, a 
început de la ora 16:00. şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen 
Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi, 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 aprobare a unui raport comun de adoptare a Legii în forma Senatului, cu 
amendamente respinse, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu majoritate 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  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 a Legii în forma Senatului, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate 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 de adoptare a Legii i respingere a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 131/2006, 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 comun de respingere a cererii de reexaminare a 
Preşdintelui României şi de respingere a Legii, 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 de adoptare cu amendamente admise, privind punerea în 
acord a Legii cu Decizia Curţii Constituţionale Nr. 136/2018, 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 de adoptare a iniţiativei legislative, 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 adoptare 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 adoptare în forma Senatului 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 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  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 amânare, 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 amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul  14, 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 unanimitate de 
voturi. 

La punctul  15, 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  16, 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 unanimitate de 
voturi. 

La punctele 17, 18 şi 19, 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 23 şi 24 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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