
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 26.03.2018 
                                   Nr. 4c-11/246/ 2018 
 
 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 19, 20, 21 şi 22 martie 2018 
  
 
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
martie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Vasile Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, 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. Domnul deputat Ioan Cupşa a fost înlocuit de domnul deputat Dan 
Vîlceanu şi domnul deputat Marian – Cătălin Predoiu a fost înlocuit de domnul deputat 
Daniel Gheorghe. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 martie 
2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa Gustica 
Cătăniciu, 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 fost absent domnul deputat: Marian – Cătălin Predoiu. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 
martie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Vasile Varga, Costel Neculai Dunava, Alina Elena Tănăsescu, Izabela 
Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Aida Cristina 
Căruceru, 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 fost absenţi următorii domni deputaţi: Ioan Cupşa şi Marian – Cătălin 
Predoiu. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 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, 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 fost absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Steluţa 
Gustica Cătăniciu, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Macovei Silviu 
Nicu şi Marian – Cătălin Predoiu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din 19 martie 2018, ora 
16:00 următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor 
PLx 49/2018- fond; 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 
PLx 74/2018- fond; 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite 
de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule PLx 311/2017- fond; 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind 
restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule PLx 449/2017- fond; 

5. Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative 
PLx 122/2015- fond; 

6. 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; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal PLx 286/2016– fond; 

8. 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 PLx 515/2017– fond; 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale PLx 25/2018 – fond; 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii PLx 39/2018– fond; 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice PLx 40/2018– fond; 

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolventei PLx 435/2012– fond; 



  

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 
martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului PLx 501/2017– 
fond; 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 100 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice PLx 533/2017– fond; 

15. Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 563/2017– fond; 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare PLx 17/2018– fond; 

17. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă privind Decizia Curţii Constituţionale nr.32/2018 referitoare 
la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14, 18, 22 şi 27 din Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 19 martie 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. 
La punctul 1, 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 de adoptare cu un amendament admis 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, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport comun de adoptare 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, 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, 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, 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, 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, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul 8, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul 9, 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 punctul 10, 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 punctul 11, 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 punctul 12, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul 13, 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 punctul 14, 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 preliminar de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 15, 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 preliminar de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 16, 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 preliminar de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 17, al 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 a continuat în zilele de 20, 21 şi 22 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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