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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 23.02.2018 
                             Nr. 4c-11/118/ 2018 

 
 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 20, 21 şi 22 februarie 2018 
  
 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 

februarie 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, Claudia Gilia, Andi 
Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu 
Nicu, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Cristina 
Trăilă.  Domnul deputat Vlad Emanuel Duruş a fost înlocuit de domnul deputat    
Stanciu – Viziteu Lucian Daniel, domnul deputat Marian – Cătălin Predoiu a fost 
înlocuit de doamna deputat Lungu Tudoriţa şi doamna deputat Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean a fost înlocuită de domnul deputat Popescu Pavel. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 
februarie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Eugen Nicolicea, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Vasile Varga, 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, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-
Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Cristina Trăilă. Au absentat 
următorii domni şi doamne deputaţi: Costel Neculai Dunava, Stelian Cristian Ion, 
Marian Cătălin Predoiu şi Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. 

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

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din 20 februarie 2018, 
ora 10:00 următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal PLx 589/2017- fond; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, 
precum şi 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 PLx 469/2017- 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. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările 
ulterioare PLx 446/2017- fond; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 PLx 111/2016- fond; 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă PLx 436/2017– fond. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 20 februarie 
2018, a început de la ora 10:00. Şedinţa Comisiei a fost condusă alternativ de domnul 
deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de 
domnul deputat Varga Vasile, vicepreşedintele 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 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 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Varga Vasile, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de respingere 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 
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 
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 
aprobare a unui raport suplimentar de respingere a iniţiativei legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate 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. 

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 21 şi 22 februarie 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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