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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  29.10.2013 
                Nr. 4c-11/1205 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din zilele de 

22, 23 şi 24 octombrie 2013 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22 şi 23 

octombrie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ion Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Mircea 
Grosaru, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan 
Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin 
Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 
octombrie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ion Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Mircea Grosaru, 
Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan 
Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula,  Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin 
Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. A absentat domnul deputat 
Ioan Cupşa. 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice P.L.x 105/2010 – fond; 
2.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale P.L.x 592/2010 - fond;
 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe P.L.x 395/2012 – fond; 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolventei P.l.x 435/2012 – fond; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind 
dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii 
de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele 
de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb P.L.x 193/2011 – 
fond; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul 
VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente P.L.x 91/2013 – fond; 

7. Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport P.L.x 575/2009 – fond; 

8. Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 
P.L.x 152/2013 – fond; 

9. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public 
al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale 
acestora P.L.x 160/2013 – fond; 

10. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea P.L.x 161/2013 – fond; 

11. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului P.l.x 211/2013 – fond; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii P.l.x 239/2013 – fond; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 332/2011 – fond; 

14. Propunerea legislativă privind desfiinţarea societăţilor comerciale, ONG-urilor 
şi fundaţiilor sub acoperire P.l.x 298/2013 – fond; 

15. Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al 
Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare 
nr.282/2007 P.l.x 273/2013 – fond; 

16. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele 
măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice 
P.L.x 318/2013 – fond; 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 
aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 P.L.x 
323/2013 – fond; 
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18. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor , precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism P.L.x 337/2013 – fond; 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 359/2013 – 
fond; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, 
respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 362/2013 – fond; 

21. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
P.L.x 346/2013 – fond; 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 339/2013 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 340/2013 – aviz; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate P.l.x 
331/2013 – aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, 
republicată, privind Codul Fiscal P.l.x 309/2013 – aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
P.l.x 310/2013 – aviz; 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
P.l.x 311/2013 – aviz; 

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor 
în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice 
cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu P.L.x 371/2013 – 
aviz; 

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea 
unui termen P.L.x 372/2013 – aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului 
Culturii P.L.x 373/2013 – aviz; 
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31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru 
Energie P.L.x 374/2013 – aviz; 

32.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare P.L.x 349/2013 – aviz; 

33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în 
domeniul forţei de muncă P.L.x 350/2013 – aviz; 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrative-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau care deţin direct sau indirect 
o participaţie majoritară P.L.x 353/2013 – aviz; 

35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare P.L.x 354/2013 – aviz; 

36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România P.L.x 355/2013 – aviz; 

37. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare 
provenite din stocurile de intervenţie comunitare categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România P.l.x 356/2013 – aviz; 

38. Propunerea legislativă privind abrogarea legii 220/2011 şi modificarea legii 
95/2006 P.l.x 357/2013 – aviz; 

39. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 358/2013 – aviz; 

40. Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor 
serviciilor de tip Prepay P.l.x 361/2013 – aviz; 

41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011-Legea 
Educaţiei Naţionale P.l.x 303/2013 – aviz; 

42. Propunerea legislativă de modificare şi completare a articolului 77 din Legea 
Educaţiei Naţionale , nr.1/2011 P.l.x 304/2013 – aviz; 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale P.l.x 305/2013 – aviz; 

44. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la 
Varşovia, la 5 iunie 2013 P.L.x 363/2013 – aviz; 

45. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor 
consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora P.L.x 352/2013 – aviz; 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 P.l.x 313/2013 – aviz; 
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 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 22 octombrie au 
început la ora 14.00 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte şi Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

La punctul  21, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul  2, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul  4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  5, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul  14, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare 
a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 
vot împotrivă). 

La punctul 10 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport comun de adoptare a proiectului de lege, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

La punctul 18 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 17 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport comun de adoptare a proiectului de lege, propunere care, supusă 
la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 20 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport comun de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare 
a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 25, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 29, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 1 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii proiectului de lege precum şi de constituire a unei subcomisii 
pentru dezbaterea acestui proiect de lege, propuneri care au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 11 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 în fond, ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a informat membrii Comisiei că iniţiativa 
legislativă a trecut prin adoptare tacită. 

La punctul 19 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 27, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 26, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 28, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 30, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 31, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 22, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 
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La punctul 23, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 24, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 33, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 34, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 35, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 36, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 37, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 38, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 41, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 42, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 22 
octombrie au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 23 octombrie au 
început la ora 10.00 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte şi domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat  Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei, a formulat o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi aprobate, cu o anexă conţinând următoarele 
puncte, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi: 

1.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată 
a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum şi pentru modificarea unor acte normative P.L.x 
41/2012 – fond. 

2.   Propunere de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European 
           3.  Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust). 
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La punctul 1 în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente 
admise, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
 La punctul 2, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât că iniţiativa legislativă respectă principiul subsidiarităţii, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei au 
hotărât că iniţiativa legislativă respectă principiul subsidiarităţii, cu unanimitate de voturi. 

 
La punctele 8, 12, 13, 16, 39, 40, 44-46, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei  au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativelor 
legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 23 
octombrie au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  24 octombrie 2013 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,                                                              SECRETAR, 

       Bogdan Liviu CIUCĂ                                                Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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