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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 17.09.2013 
                Nr. 4c-11/988 

 
 

SINTEZA 
a lucrărilor Comisiei din ziua de luni, 9 septembrie 2013, ora 16.00, marti, 10 
septembrie 2013, ora 14.00 si miercuri, 11 septembrie 2013,  ora 10.00 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

luni, 9 septembrie 2013, ora 16.00, marţi, 10 septembrie 2013, ora 14.00 si miercuri, 
11 septembrie 2013,  ora 10.00 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de luni, 9 septembrie 
2013, au început la ora 16.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Bogdan Liviu 
Ciucă, Steluţa Gustica Cătăniciu (prin împuternicit domnul deputat Gheorghe Costin), 
Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, 
Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel Florea (prin împuternicit doamna deputat 
Elena-Cătălina Ştefănescu), Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Andras Levente Mátè, Ion-
Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, 
Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat: doamna Alina-Ştefania Gorghiu 
şi domnul deputat Cătălin-Daniel Fenechiu. 
 

În şedinţa din luni 9 septembrie 2013 membrii Comisiei au adoptat următoarea 
ORDINE DE ZI: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului – PLx 159/2013 – fond; 
2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stapân - PLx 912/2007 – fond; 
3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari” - PLx 238/2013 - 
fond; 
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4. Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 - PLx 
155/2013 – fond; 
5. Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei privind crearea Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea economică şi 
tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei elctrotehnice "INTERELECTRO " în relaţie cu 
România - PLx 255/2013 – fond; 
6. Propunere legislativă privind definirea spaşiului rural naţional - PLx 208/2013 – 
aviz; 
7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare - PLx 232/2013 – aviz; 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - PLx 
244/2013 – aviz; 
9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 
locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor - 
PLx 245/2013 – aviz; 
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2013 
privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 10 
iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional 
din 26 iunie 2013 - PLx 246/2013 – aviz; 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2013 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară - PLx 247/2013 – 
aviz; 
12. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniu apărării, semnat la 
Rawalpindi la 14 februarie 2013 - PLx 249/2013 – aviz; 
13. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 
decembrie 2009 - PLx 251/2013 – aviz; 
14. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spatial aerian comun între 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de 
altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 - PLx 252/201 – aviz; 
15. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre 
Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia , ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, 
semnat la 16 iunie 2011 şi respective 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a 
Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă 
parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea 
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Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, 
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia 
parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi respective 21 
iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo - PLx 253/2013 – aviz; 
16. Proiect de Lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru 
Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale - PLx 254/2013 – aviz; 
17. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 - PLx 256/2013 – aviz; 
18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscale - PLx 263/2013 – aviz; 
19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2013 
pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă - PLx 265/2013 - aviz; 
20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 
pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 
Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării Planului national de intervenţie pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii - PLx 
266/2013 – aviz; 
21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuli nr.42/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, 
precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei  - PLx 267/2013 – aviz; 
22. Propunere legislativă privind scutirea de la plata crenţelor fiscale accesorii - PLx 
268/2013 – aviz; 
23. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei 
Limbii Române - PLx 269/2013– aviz; 
24. Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 270/2013 – aviz; 
25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii - PLx 271/2013 - aviz; 
26. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -
Codul muncii - PLx 224/2013 – aviz. 
 

În şedinţa din 9 septembrie 2013 membrii Comisiei au analizat următoarele 
puncte ale ordinii de zi: 
 La punctul 1  al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea 
unui raport de respingere a cererii de reexaminare si adoptarea legii în forma 
aprobată de Senat, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (4 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 
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La punctul 2 al ordinii de zi dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţă comună: 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Obiectul dezbaterilor l-a constituit reexaminarea Legii pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2012 (PL-x 912/2007/2013). 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi: domnul Sorin-Mircea Oprescu, 
Primar General al Municipiului Bucureşti, domnul Radu Rizescu, consilier în cadrul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, doamna Antonela Ghiţă, şef Oficiu Prefectural la 
Instituţia Prefectului Bucureşti, domnul Tudor Pendiuc, Primar al Municipiului Piteşti şi 
Preşedinte al Federaţiei Autorităţilor Locale din România, domnul Iosiv Cerburean, 
Secretarul Municipiului Piteşti, domnul Nicolae Barbu, Primarul Municipiului Giurgiu, 
domnul Vasile Ghincea, şef serviciu în cadrul Primăriei Giurgiu, domnul Vladimir 
Mănăstireanu, Preşedinte ANSVSA, domnul Cristian Duicu, director general în cadrul 
ANSVSA, domnul Marius Marinescu, preşedinte de onoare al Federaţiei pentru Protecţia 
Animalelor şi Mediului, doamnele Antoanela Pascale, Laura-Mădălina Spătaru, Afrodita 
Frata, Daniela Cuta şi domnul Eugen Pană, toţi din cadrul Asociaţiei “Cuţu-Cuţu”, 
doamna Claudia Dumitru din cadrul Federaţiei Naţionale pentru Protecţia animalelor, 
domnul Kuki Bărbuceanu de la Vier Pfoten şi domnul Ion Măndoiu, medic veterinary. 

Lucrările şedinţei au fost conduse, alternative, de către domnul deputat Bogdan-
Liviu Ciucă, Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi de către 
domnul Marin Almăjan, Preşedintele Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

Domnul Preşedinte Bogdan-Liviu Ciucă a declarat deschise lucrările şedinţei şi a 
propus ca acestea să înceapă cu dezbateri generale pe marginea proiectului de lege. 

În cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul, în următoarea ordine: domnul 
Sorin-Mircea Oprescu, Primar General al Municipiului Bucureşti, domnul Tudor 
Pendiuc, Primar al Municipiului Piteşti, domnul Remus-Florinel Cernea, domnul Kuki 
Bărbuceanu de la Vier Pfoten, domnul deputat Ioan Adam, doamna Laura-Mădălina 
Spătaru din cadrul Asociaţiei “Cuţu-Cuţu”, domnul Marius Marinescu, preşedinte de 
onoare al Federaţiei pentru Protecţia Animalelor şi Mediului, domnul Vladimir 
Mănăstireanu, Preşedinte ANSVSA şi domnul deputat Varujan Pambuccian. 

După finalizarea dezbaterilor generale, domnul Bogdan-Liviu Ciucă, Preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus membrilor celor două Comisii să 
treacă la dezbaterea, pe articole, a proiectului Legii pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân. 

În timpul dezbaterilor pe marginea proiectului de lege şi-au exprimat punctul de 
vedere următorii: doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam, domnul deputat Hubert Petru 
Ştefan Thuma,domnul deputat Gabriel Andronache, doamna deputat Viorica Marcu, 
domnul deputat Ioan Adam, domnul deputat Sorin-Constantin Straja, domnul deputat 
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Cosmin Necula, domnul deputat Varujan Pambuccian, domnul deputat Eugen Nicolicea, 
domnul deputat Attila-Zoltán Cseke, domnul deputat Ioan Cupşa şi domnul Vladimir 
Mănăstireanu, Preşedinte ANSVSA. 
 Având în vedere constatările Deciziei Curţii Constituţionale nr.1 din 11 ianuarie 
2012 şi în urma analizării textelor de lege supuse reexaminării şi a legii reexaminate de 
către Senat, proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân a fost supus votului membrilor celor două Comisii, legea fiind adoptată cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 
  

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea 
unui raport favorabil, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctul 24 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
negativă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 10 septembrie 
2013 au început la ora 14.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei şi au participat doamnele şi domnii deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-
Diana Schelean, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel Florea (prin 
împuternicit doamna deputat Elena-Cătălina Ştefănescu), Mircea Grosaru, Iusein Ibram, 
Andras Levente Mátè, Ion-Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen 
Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat: 
doamna Alina-Ştefania Gorghiu şi domnul deputat Cătălin-Daniel Fenechiu. 

La punctul 4  al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de 
stat Aurel Moţiu din cadrul Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctele 6 - 11 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot 
avizarea favorabilă a proiectelor de lege, propuneri care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctele 13 - 22 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot 
avizarea favorabilă a proiectelor de lege, propuneri care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 23 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
negativă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctele 25 şi 26 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la 
vot avizarea favorabilă a propunerilor legislative, propuneri care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 11 septembrie 

2013 au început la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei şi au participat doamnele şi domnii deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Cătăniciu, Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-
Diana Schelean, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel Florea (prin 
împuternicit doamna deputat Elena-Cătălina Ştefănescu), Mircea Grosaru, Iusein Ibram, 
Andras Levente Mátè, Ion-Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen 
Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat: 
doamna Alina-Ştefania Gorghiu şi domnul deputat Cătălin-Daniel Fenechiu. 

La punctul 3 al ordinii de zi dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţă comună: 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

Întrucât, în urma dezbaterilor a fost formulat un amendament la proiectul de lege, 
pentru obţinerea punctului de vedere al Guvernului referitor la conţinutul acestuia, cei 
doi preşedinţi de Comisii au supus votului amânarea discutării proiectului, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
                  PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
              Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Niculina Badea 
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