
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 18.06.2018 
                                   Nr. 4c-11/578/ 2018 
 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 11, 12, 13 şi 14 iunie 2018 
  
 
 
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 
iunie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina 
Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Ioan Cupşa, 
Silviu Dehelean, 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, Cristina Trăilă.  Au fost absenţi 
următorii domni şi doamne deputaţi: Alexandru Bălănescu, Macovei Silviu Nicu şi 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. Domnul deputat Vlad Emanuel Duruş a fost înlocuit 
de domnul deputat Nicuşor Daniel Dan.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 
iunie  2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina 
Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Ioan Cupşa, 
Silviu Dehelean, 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, Cristina Trăilă.  Au fost absenţi 
următorii domni şi doamne deputaţi: Alexandru Bălănescu, Macovei Silviu Nicu şi 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 
iunie  2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 



  

Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina 
Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, 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, Cristina Trăilă.  Au fost 
absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Alexandru Bălănescu, Ioan Cupşa  şi Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 
iunie  2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina 
Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, 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, Cristina Trăilă.  Au fost absenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Alexandru Bălănescu, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Macovei Silviu Nicu şi 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din zilele de 11 şi 12 iunie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe               
PLx 361/2018- fond; 

2. Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul 
Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice               
PLx 365/2018- fond; 

3. 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; 

4. Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în 
domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Brebu PLx 110/2018- fond; 

5. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor PLx 472/2017- fond; 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrative PLx 76/2018– fond; 

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

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind regimul străinilor în România PLx 188/2018– fond; 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi PLx 781/2015– fond; 

10.  Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative PLx 240/2018– fond; 



  

11.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali PLx 88/2018– fond; 

12.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale – Republicare PLx 45/2018– fond. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 11 iunie 2018, a 
început de la ora 16:00. Şedinţa 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 de adoptare cu amendamente admise şi respinse a iniţiativei 
legislative, 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 cu amendamente admise a iniţiativei legislative, 
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 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 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, 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  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 suplimentar de adoptare cu amendamente admise şi 
respinse 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 comun de adoptare în forma Senatului a iniţiativei 
legislative, 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 aprobare a unui raport de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a fost declarată închisă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 12 iunie 2018, de la ora 10:00. Şedinţa a 
fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice PLx 37/2015- fond. 

La punctul  1, în fond, al anexei 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 a iniţiativei legislative, 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 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  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  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. 

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 13 şi 14 iunie 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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