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SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 18, 19 şi 20 septembrie 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18  
septembrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, 
Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Ioan 
Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, 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.  Doamna 
deputat Alina Elena Tănăsescu a fost înlocuită de domnul deputat Muşoiu Ştefan, doamna 
deputat Claudia Gilia a fost înlocuită de doamna deputat Teiş Alina, domnul deputat 
Nicuşor Halici a fost înlocuit de domnul deputat Cîtea Vasile, domnul deputat Florin 
Iordache a fost înlocuit de domnul deputat Mărgărit Mitică Marius şi doamna deputat 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean a fost înlocuită de doamna deputat Tudoriţa Lungu.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
septembrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, 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, Cristina 
Trăilă.   Domnul deputat Vasile Varga a fost înlocuit de domnul deputat Sorin Moldovan, 
doamna deputat Alina Elena Tănăsescu a fost înlocuită de domnul deputat Cocoş Vasile, 
domnul deputat Radu Babuş a fost înlocuit de domnul deputat Petrea Gabriel şi domnul 



  

deputat Alexandru Bălănescu a fost înlocuit de doamna deputat        Teiş Alina.  A fost 
absentă doamna deputat: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 
septembrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, 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, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu 
Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Cristina Trăilă. Au fost absenţi următorii domni şi 
doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Alina Elena Tănăsescu, Macovei Silviu Nicu 
şi Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.  

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din ziua de 18 septembrie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Punerea în acord a Legii pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale Nr. 62/2018 PLx 226/2017 – fond;  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau 
al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera 
circulaţie a acestor date PLx 424/2018 – fond; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier 
de produse agricole vegetale pe drumurile publice PLx 383/2018 – fond; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" PLx 372/2018 – fond; 

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

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor PLx 431/2018 – fond; 

9. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, solicitarea doamnei deputat Raluca Turcan, 
liderul Grupului parlamentar PNL; 

10.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 432 privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale; 

11.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 



  

Constituţionale nr. 531 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru 
modificarea unor acte normative; 

12.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 451 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct.1; 
pct. 26; pct. 28; pct. 31 şi pct. 43 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii       
nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului; 

13.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 453 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 
unic pct. 2-5 şi pct. 10 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal; 

14.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 455 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor 
informatice; 

15. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 392 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind organizarea 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; 

16. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 312 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura; 

17. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 355 privind obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii; 

18. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 354 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252³ 
alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală; 

19. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 290 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.127 alin. 
(1) şi (2) din Codul de procedură civilă; 

20. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 



  

Constituţionale nr. 498 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 
(2) şi (3), precum şi sintagma "sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului" din 
cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

21. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 307 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 
(2) şi art 109 alin. (3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art. 37 
alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

22. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 418 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.295 alin. 
(1) lit. c) din Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului; 

23. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 382 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114 alin. 
(3) din Legea societăţilor nr. 31/1990; 

24. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 434 privind sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea 
Parlamentul României nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării; 

25. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 393 privind sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea 
Parlamentul României nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ. 

Şedinţa  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din ziua de 18  septembrie 
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  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  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  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 cu amendamente admise, 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 aprobare a unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate 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 preliminar de respingere, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 9, al ordinii de zi, membrii Comisiei au aprobat cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui punct de vedere privind respingerea solicitării doamnei deputat Raluca 
Turcan, liderul Grupului parlamentar PNL.  

La punctele 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 şi 25, 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 juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat în ziua de 18 
septembrie 2018, de la ora 12:00.  Şedinţa Comisiei a fost comună cu Comisia pentru 
industrii şi servicii şi cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Şedinţa 
comună a fost condusă de domnul deputat Octavian Petrică, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii. 

 Membrii Comisiilor au aprobat pentru şedinţa comună, punctul 1, în fond, al 
ordinii de zi, PLx 226/2017, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Octavian Petrică, 
vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiilor, cu unanimitate de 
voturi. 

Şedinţa comună a fost declarată închisă de domnul deputat Octavian Petrică, 
vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat în ziua de 18 
septembrie 2018, de la ora 15:00. Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat 
Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii 
Comisiei au avut spre dezbatere, punctele 3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi.  

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  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 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 juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat în ziua de 19 
septembrie 2018, de la ora 15:00. Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat 
Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii 
Comisiei au avut spre dezbatere, punctele 3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi.  

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  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 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 juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 20 
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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