
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 

                           Bucureşti, 29.10. 2018 
                                   Nr. 4c-13/991/ 2018 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din zilele de 22, 23, 24 şi 25 octombrie 2018 
 

 
   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 
octombrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Nicuşor Halici, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, 
Alina Elena Tănăsescu, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Ioan 
Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, 
Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Eugen 
Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă. A fost absentă doamna deputat: Izabela Agnes Ambrus. Domnul deputat 
Vlad Emanuel Duruş a fost înlocuit de domnul deputat Sergiu Vlad Cosmin, domnul 
deputat Florin Iordache a fost înlocuit de doamna deputat Ştefănescu Eliza – Mădălina şi 
domnul deputat Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de doamna deputat Tudoriţa 
Lungu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 
octombrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Nicuşor Halici, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, 
Alina Elena Tănăsescu, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Ioan 
Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Andi Gabriel Grosaru, Stelian Cristian Ion, 
Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Eugen Nicolicea, Mihai 
Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. A 
fost absentă doamna deputat: Izabela Agnes Ambrus. Doamna deputat Claudia Gilia a fost 
înlocuită de domnul deputat Niţă Nicu şi domnul deputat Marian – Cătălin Predoiu a fost 
înlocuit de domnul deputat Costel Alexe. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 
octombrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Nicuşor Halici, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, 
Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, 
Alexandru Bălănescu, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, 
Andi Gabriel Grosaru, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton 
Árpád-Francisc, Eugen Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Valeria-



  

Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă.  Au fost absenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Izabela Agnes Ambrus şi Marian – Cătălin Predoiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 
octombrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Nicuşor Halici, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, 
Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, 
Alexandru Bălănescu, Ioan Cupşa, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel 
Grosaru, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Márton Árpád-Francisc, Eugen Nicolicea, 
Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina 
Trăilă.  Au fost absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Izabela Agnes Ambrus, Silviu 
Dehelean, Macovei Silviu Nicu şi Marian – Cătălin Predoiu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din ziua de 22 octombrie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative              
PLx 483/2018– fond. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din ziua de 22 octombrie 2018, 
a început de la ora 15:30.  Şedinţa Comisiei a fost comună cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicuşor Halici, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiilor au aprobat 
ordinea de zi a şedinţei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport comun înlocuitor de adoptare cu amendamente admise şi 
respinse a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiilor, cu majoritate de voturi. 

Şedinţa comună a fost declarată închisă de domnul deputat Nicuşor Halici, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat în ziua de 22 
octombrie 2018, de la ora 17:05.  Şedinţa Comisiei a fost comună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicuşor Halici, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiilor au avut spre 
dezbatere, PLX 483/2018, retrimis de la plenul Camerei Deputaţilor. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, PLX 483/2018, în urma dezbaterilor, domnul 
deputat Nicuşor Halici, 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 Comisiilor, cu majoritate de voturi. 

Şedinţa comună a fost declarată închisă de domnul deputat Nicuşor Halici, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din ziua de 23 octombrie 
2018, următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul 
radiocomunicaţiilor PLx 432/2018 – fond;  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul ordinii şi siguranţei publice PLx 405/2018 – fond; 



  

3. Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale           
PLx 484/2018 – fond; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei         nr. 
273/2004 PLx 489/2018 – fond; 

5. Punerea în acord a Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale                nr. 
529/2018 PLx 228/2018 – fond; 

6. Punerea în acord a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2017 PLx 345/2014 – fond; 

7. Punerea în acord a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul 
public al Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Teiuş, judeţul Alba, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 406/2016              
PLx 780/2015 – fond; 

8. Punerea în acord a Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile 
beneficiarilor Sit Natura 2000, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale    
nr. 683/2016 PLx 228/2016/2017 – fond; 

9. Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 298/2018  PLx 282/2016/2018 – fond; 

10.  Punerea în acord a Legii privind achiziţionarea imobilului conacului 
Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul 
Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777/2017 PLx 77/2017 – fond; 

11.  Punerea în acord a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 53/2018 PLx 363/2017 – fond; 

12.  Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006 PLx 531/2018 – aviz; 

13.  Proiect de Lege pentru instituirea Anului cărţii în România PLx 523/2018     – 
aviz; 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice PLx 526/2018          
– aviz; 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat PLx 532/2018 – aviz. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat în ziua de 23 
octombrie 2018, a început de la ora 14:00.  Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul 
deputat Nicuşor Halici, 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 Nicuşor 
Halici, 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 Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport comun de adoptare cu amendamente admise 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, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport comun de adoptare cu amendamente admise a iniţiativei 
legislative, 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 Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport preliminar 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 Nicuşor 
Halici, 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 Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative, 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 Nicuşor 
Halici, 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 8, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport preliminar de respingere 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 Nicuşor 
Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport preliminar de respingere 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 
Nicuşor Halici, 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 11, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicuşor Halici, 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 12, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de avizare negativă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de avizare negativă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de avizare negativă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicuşor Halici, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de avizare negativă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

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

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în zilele de 24 şi 25 
octombrie  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, 
    NICUŞOR HALICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, Alina Maria Drugan 
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