
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 

                           Bucureşti, 22.10. 2018 
                                   Nr. 4c-13/894/ 2018 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 15, 16, 17 şi 18 octombrie 2018 
  
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 
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, 
Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Eugen 
Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. A fost absent domnul deputat: Andi Gabriel 
Grosaru. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 
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, 
Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Eugen 
Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. A fost absent domnul deputat: Andi Gabriel 
Grosaru. Domnul deputat Alexandru Bălănescu a fost înlocuit de domnul deputat Lupaşcu 
Costel şi domnul deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit de domnul deputat Balint Liviu - 
Ioan. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
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, Silviu Dehelean, Vlad Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Stelian 
Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, Márton Árpád-Francisc, Eugen 
Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. Au fost absenţi următorii domni deputaţi: Ioan 
Cupşa şi Andi Gabriel Grosaru. 



  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
octombrie 2018, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Nicuşor Halici, 
Costel Neculai Dunava, Vasile Varga, Aida Cristina Căruceru, Alina Elena Tănăsescu, 
Izabela Agnes Ambrus, Gabriel Andronache, Radu Babuş, Alexandru Bălănescu, Vlad 
Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Stelian Cristian Ion, Florin Iordache, Macovei Silviu Nicu, 
Márton Árpád-Francisc, Eugen Nicolicea, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, 
Marian – Cătălin Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă.      Au fost 
absenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Ioan Cupşa Silviu 
Dehelean şi Andi Gabriel Grosaru. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din zilele de 15 şi 16 
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; 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
materie electorală PLx 427/2018– fond; 

3.  Punerea în acord a Legii pentru modificareaa 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, 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 104/2018              PLx 
528/2017–fond; 

4.  Propunere legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990        
PLx 486/2018 – fond; 

5.  Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale PLx 481/2018 – fond; 

6.  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România PLx 494/2018 – aviz; 

7.  Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate 
serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi 
structurilor publice din România PLx 495/2018 – aviz; 

8.  Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a 
Meseriilor PLx 496/2018 – aviz; 

9.  Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi 
atmosferici PLx 502/2018 – aviz; 

10.  Proiect de Lege privind societăţile mutuale de asigurare PLx 503/2018– aviz; 
11.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului PLx 504/2018 – 
aviz. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din ziua de 15 octombrie 2018, 
a început de la ora 16:00.  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 
amânare, 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 de respingere a Legii ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 104/2018, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii 
Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 6, 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 favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7, 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 favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8, 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 favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 9, 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 favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10, 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 favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11, 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 favorabilă a iniţiativei legislative, 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 Nicuşor 
Halici, preşedintele 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 unanimitate 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 
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. 



  

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, din ziua de 16 octombrie 2018, 
a început de la ora 10:00.  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, punctul 1, în fond, al ordinii de zi.  

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

Şedinţa Comisiilor 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 17 şi 18 
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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