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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 19.02.2018 
                             Nr. 4c-11/81/ 2018 

 
 
 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 13, 14 şi 15 februarie 2018 
  
 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 

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, 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. A absentat domnul deputat: Stelian Cristian Ion. Domnul deputat Marian Cătălin 
Predoiu a fost înlocuit de domnul deputat Victor Paul Dobre şi doamna deputat Valeria-
Diana Schelean-Şomfelean a fost înlocuită de domnul deputat Costel Alexe. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 
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, Vlad Emanuel Duruş, 
Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian Cristian Ion, Florin 
Iordache, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, Cristina 
Trăilă. Au absentat următorii domni şi doamne deputaţi: Macovei Silviu Nicu, Marian 
Cătălin Predoiu şi Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 
februarie 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, Vlad 
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Emanuel Duruş, Claudia Gilia, Andi Gabriel Grosaru, Nicuşor Halici, Stelian Cristian 
Ion, Florin Iordache, Márton Árpád-Francisc, Mihai Valentin Popa, Ştefan Ovidiu Popa, 
Cristina Trăilă. Au absentat următorii domni şi doamne deputaţi: Steluţa Gustica 
Cătăniciu, Ioan Cupşa, Silviu Dehelean, Macovei Silviu Nicu, Marian Cătălin Predoiu 
şi Valeria-Diana Schelean-Şomfelean. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţele din 13 februarie 2018, 
ora 14:00 şi 14 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 completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de probaţiune PLx 576/2017- 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. Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil PLx 549/2017- fond; 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 
iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente PLx 480/2017- fond; 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali PLx 495/2017 – fond; 

7. Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de 
la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială PLx 477/2017 – aviz; 

8. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
prevederilor art. 21 alin. (4) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

9. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. 
(2) şi ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în 
redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru 
modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare; 
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10. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală; 

11. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi ale art. 439 alin. (4¹) teza a doua din Codul de 
procedură penală; 

12. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - 
Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale; 

13. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale; 

14. Adresa Biroului permanent nr 1891 BP, prin care înaintează Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Adrian Claudiu Prisnel; 

15. Adresa Biroului permanent nr 1243 BP, prin care înaintează Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizarea din partea grupului parlamentar PSD cu 
privire la săvârşirea  unei posibile abateri disciplinare de către domnul deputat Cristian 
Ghinea; 

16. Adresa Preşedintelui Camerei Deputaţilor 1/394/LD, prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizarea doamnei Prună Cristina Mădălina, 
deputat USR, cu privire la săvârşirea  unei posibile abateri disciplinare de către domnul 
deputat Iulian Iancu; 

17. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului Bogdan Stan, preşedintele Agenţiei 
Naţionale de Integritate, referitoare la domnul deputat Ibram Iusein. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 13 februarie 
2018, a început de la ora 14:00. 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 6, 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 respingere  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, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
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 majoritate 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 
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amânare, 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 de adoptare a iniţiativei legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 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 
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 7, în avizare, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
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 punctele 8, 9, 10, 11, 12 şi 13, ale 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 data de 14 februarie 2018, de la ora 10:00.  
Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
La punctul 14, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în urma dezbaterilor, a formulat o 
propunere de întocmire a unui punct de vedere către Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 15, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în urma dezbaterilor, a formulat o 
propunere de întocmire a unui punct de vedere către Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 16, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în urma dezbaterilor, a formulat o 
propunere de întocmire a unui punct de vedere către Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 17, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în urma dezbaterilor, a formulat o 
propunere de întocmire a unui punct de vedere către Biroul permanent al Camerei 
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Deputaţilor, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
majoritate 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 15 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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