
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 19.03.2018 
                                   Nr. 4c-11/220/ 2018 
 
 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 13, 14 şi 15 martie 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 
martie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Vasile 
Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel 
Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, Ioan Cupşa, 
Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor 
Halici, Florin Iordache, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-
Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă. A absentat doamna deputat: Steluţa Gustica Cătăniciu. Doamnul deputat 
Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de doamnul deputat Florin Roman.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 
martie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Vasile 
Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela Agnes Ambrus, Gabriel 
Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina Căruceru, Ioan Cupşa, 
Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor 
Halici, Florin Iordache, Stelian Cristian Ion, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-
Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, 
Cristina Trăilă. Au absentat următorii domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu 
şi Marian – Cătălin Predoiu. 

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



  

domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Silviu Dehelean, Macovei Silviu 
Nicu şi Marian – Cătălin Predoiu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din 13 martie 2018, ora 
10:00 următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, candidaturile depuse pentru un post vacant în Colegiul director al 
CNCD, în vederea audierii candidaţilor - aviz; 

2. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea Consiliului Legislativ prin care solicită declanşarea 
procedurilor parlamentare pentru ocuparea a două posturi vacante - aviz; 

3. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Legislativ; 

4. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2016 al Consiliului Legislativ; 

5. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2016 al instituţiei Avocatului 
Poporului; 

6. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2017 al instituţiei Avocatului 
Poporului; 

7. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 

8. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2015 al Autorităţii Electorale 
Permanente; 

9. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2016 al Autorităţii Electorale 
Permanente; 

10. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul  Autorităţii Electorale Permanente privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016; 

11. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul  Autorităţii Electorale Permanente privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; 

12. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate a Institutului de Drept Public şi Ştiinţe 
Administrative al României pentru anul 2013; 

13. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2013 al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării; 

14. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2014 al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării; 



  

15. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării; 

16. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării; 

17. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii; 

18. Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor    
– fond; 

19. Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală – fond; 

20. Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal – fond; 

21. Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier 
din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău – fond. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 13 martie 2018, a 
început de la ora 10:00. Şedinţa comună a Comisiei a fost condusă de domnul deputat 
Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor. 

Membrii Comisiilor  au aprobat ordinea de zi a şedinţei comune, cu majoritate de 
voturi. 

Şedinţa Comisiei a fost comună cu: Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului, Comisia pentru egalitatea de şanse a Senatului, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului. 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a formulat 
o propunere de  întocmire a unui aviz comun favorabil, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiilor, cu majoritate de voturi. 

La punctele 13, 14, 15 şi 16, ale ordinii de zi, membrii Comisiilor au aprobat, cu 
majoritate de voturi, întocmirea de rapoarte preliminare de adoptare. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat în şedinţă comună cu Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. Şedinţa comună a fost condusă de domnul 
deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a 
Camerei Deputaţilor. 

La punctele 3 şi 4, ale ordinii de zi, membrii Comisiilor au aprobat, cu majoritate 
de voturi, întocmirea de rapoarte preliminare de adoptare. 

La punctele 5 şi 6, ale ordinii de zi, membrii Comisiilor au aprobat, cu majoritate 
de voturi, întocmirea de rapoarte preliminare de adoptare. 



  

La punctul 2, al ordinii de zi, membrii Comisiilor au luat act de informare, 
urmând a transmite un aviz comun în proxima şedinţă comună. 

La punctele 8, 9, 10, 11 şi 17, ale ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a formulat 
o propunere de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiilor, cu unanimitate de voturi. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat în şedinţă comună cu: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului. Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. 

La punctul 7, al ordinii de zi, membrii Comisiilor au aprobat, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui rapoart preliminar de adoptare. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat în şedinţă comună cu: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului şi Comisia pentru 
administraţie publică şi organizarea teritoriului a Senatului. Şedinţa comună a fost 
condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. 

La punctul 12, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a formulat o propunere 
de amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiilor, cu 
unanimitate de voturi. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat şi 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 18, în fond, al ordinii de zi, 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 19, în fond, al ordinii de zi, 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 punctele 20 şi 21, în fond, ale ordinii de zi, 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 14 şi 15 martie 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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