
  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    
 
 
 

                           Bucureşti, 2018 
                                   Nr. 4c-11/248/ 2018 
 

SINTEZA 
     lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 27 şi 29 martie 2018 
  
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 
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, Marian – Cătălin 
Predoiu, Valeria-Diana Schelean-Şomfelean, Cristina Trăilă. Domnul deputat Marian – 
Cătălin Predoiu a fost înlocuit de doamna deputat Tudoriţa Lungu. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare pentru şedinţa din 27 martie 2018, 
următoarea ORDINE DE ZI : 

1. Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative                PLx 482/2017 - fond; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 
PLx 597/2017 - fond; 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor PLx 376/2016 - fond; 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 454/2017 - fond; 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice PLx 555/2017 - fond; 

6. Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor 
privative de libertate PLx 456/2017 – fond; 

7. 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; 

8. Proiect de Lege 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 553/2017 – fond; 

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

10. 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; 

11. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar PLx 84/2018 – fond; 

12. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori PLx 85/2018 – fond; 

13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.17/07/03/2014 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 733/2015 – 
fond; 

14. Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 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 277/2016 – fond; 

15. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13³ alin. (5) şi a sintagmei "numai după 

identificarea acestora", cuprinsă în art. 13⁴ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin 
raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la "acţiunea de vaccinare antirabică a 
câinilor cu stăpân"; 

16. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. 
(4) din Codul de procedură penală; 

17. Adresa Secretarului General, prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, o Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, 



  

astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 
31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea 
evaziunii fiscale, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 233 şi art. 233¹ din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 27 martie 2018, a 
început după Şedinţa de plen, de la ora 12:15. 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. 
Domnul deputat  Eugen Nicolicea, preşedintele  Comisiei  juridice, de disciplină şi 

imunităţi, a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei juridice cu unanimitate de voturi: 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, propunerile pentru audierea candidaţilor la  Colegiul CNSAS; 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 PLx 326/2017- fond; 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
respins cererea de reexaminare solicitată de Preşedintele României şi au aprobat, cu 
majoritate de voturi, un raport de adoptare a legii, în forma adoptată iniţial de 
Parlament.  

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. 

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 comun de adoptare a iniţiativei legislative, 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 preliminar de adoptare 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 preliminar de adoptare a iniţiativei legislative, 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 



  

amânare, 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 
amânare, 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 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate 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 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate 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 
amânare, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu 
unanimitate 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 
amânare, 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 suplimentar comun de respingere a iniţiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate 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 comun de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată de membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La punctele 15, 16 şi 17, ale ordinii de zi, membrii Comisiei, au luat act de 
informare. 

La punctul 2, în fond, al anexei 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 şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din data de 27 martie 2018, 
domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei, a dat citire adresei de înlocuire a 
doamnei deputat Oana Consuela Florea, din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, cu 
domnul deputat  Costel Neculai Dunava.  

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

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. 



  

Membrii Comisiilor au dezbătut punctul 1, al anexei ordinii de zi. 
La punctul 1, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de 

voturi, să aprobe un raport comun favorabil, privind propunerile nominale ale 
candidaţilor la Colegiul CNSAS. Acest raport va fi înaintat Birourilor permanente  ale  
Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a Plenului 
reunit al celor două Camere ale Parlamentului României.   

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

Şedinţa Comisiei a continuat în data de 29 martie 2018, de la ora 10:00. Ordinea de 
zi a şedinţei a fost următoarea: 

1. Reexaminare a Legi pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului PLx 240/2017 – fond; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative PLx 597/2017 – fond; 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei nr.21/1996 PLx 326/2017 – fond; 

4. Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 
1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 
februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare PLx 582/2017 – aviz. 

Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiei, au aprobat cu unanimitate 
de voturi, ordinea de zi. 

La punctele 1, 2 şi 3, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au avut dezbateri 
generale, urmând să hotărască prin vot în proxima şedinţă. 

La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au avut dezbateri 
generale, urmând să hotărască prin vot în proxima şedinţă. 

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

       PREŞEDINTE, 
  EUGEN NICOLICEA 
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