
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 2018 
                                   Nr. 4c-11/460/ 2018 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 7, 8, 9 şi 10 mai 2018 
  
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 mai 
2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa Gustica 
Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Gabriel Andronache, Radu 
Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad 
Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, 
Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, 
Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. Au fost 
absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Izabela Agnes Ambrus şi Andi Gabriel 
Grosaru.  Domnul deputat Vasile Varga a fost înlocuit de domnul deputat Pavel Popescu, 
domnul deputat Ioan Cupşa a fost înlocuit de domnul deputat Nicolae Neagu, doamna 
deputat Claudia Gilia a fost înlocuită de doamna deputat Alina Teiş, domnul deputat  
Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de doamna deputat Tudoriţa Lungu şi doamna 
deputat Valeria-Diana Schelean-Şomfelean a fost înlocuită de domnul deputat Constantin 
Şovăilă.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 mai 
2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa Gustica 
Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Gabriel Andronache, Radu 
Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad 
Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, 
Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, 
Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. Au fost 
absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Izabela Agnes Ambrus şi Andi Gabriel 
Grosaru.  Domnul deputat Vasile Varga a fost înlocuit de domnul deputat Pavel Popescu. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 mai 
2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa Gustica 
Cătăniciu, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, 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, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 



  

Cristina Trăilă.  A fost absentă doamna deputat: Izabela Agnes Ambrus.  Domnul deputat 
Costel Neculai Dunava  a fost înlocuit de domnul deputat Cocoş Vasile, domnul deputat 
Vasile Varga a fost înlocuit de domnul deputat Pavel Popescu şi doamna deputat Cristina 
Trăilă a fost înlocuită de domnul deputat Dan Vîlceanu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 
mai 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Costel 
Neculai Dunava, Vasile Varga,  Alina Elena Tănăsescu, Gabriel Andronache, Radu Babuş, 
Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, 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, Izabela Agnes 
Ambrus, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Macovei Silviu Nicu, şi 
Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.   

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din zilele de 7 şi 8 mai 
2018, următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 
legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 PLx 326/2017- fond; 

2. Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general 
privind protecţia datelor) PLx 167/2018- fond; 

3. Proiect de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru 
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 
PLx 493/2017- fond; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului PLx 111/2018- fond; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei               
PLx 242/2018- fond; 

6. Punerea în acord a Legii pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale Nr. 32/2018 
PLx 556/2015– fond; 

7. Punerea în acord a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale Nr. 63/2018 PLx 12/2017– fond; 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 
medierea şi organizarea profesiei de mediator PLx 483/2016– fond; 

9. Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi 
din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului 
Bacău PLx 219/2018– fond; 



  

10. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Cezar Florin 
Preda, privind audierea sa în Cameră, cu referire la Raportul întocmit de Organismul 
Independent de Investiţii privind acuzaţiile de corupţie la adresa raportorilor Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei din Azerbaidjan. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 7 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 a şedinţei, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat  Eugen Nicolicea, preşedintele  Comisiei  juridice, de disciplină şi 

imunităţi, a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei juridice cu unanimitate de voturi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrative PLx 76/2018- fond. 

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 preliminar II 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  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 preliminar 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  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 preliminar de adoptare a Legii în forma Senatului, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale Nr. 32/2018, 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 comun 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  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 amânare, 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 suplimentar 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  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 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  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 suplimentar 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 10, al ordinii de zi, membrii Comisiei, au aprobat cu majoritate de 
voturi, întocmirea unei adrese de răspuns către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, 
privind solicitarea domnului deputat Cezar Florin Preda. 

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 8 mai 2018, de la ora 10:00. Şedinţa a fost 
condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

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 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  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  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 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 ziua de 9 mai 2018, de la ora 09:30. Şedinţa a fost 
condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

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 a iniţiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de 
voturi. 



  

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 amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La şedinţă domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a dat citire adresei Grupului parlamentar PSD, prin care se propune 
ca doamna deputat Căruceru Aida - Cristina să ocupe funcţia de secretar la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor. 

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 10 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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