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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 14.02.2014 
                Nr. 4c-11/110 

 
 

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

 4, 5 şi 6  februarie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4  

februarie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan 
Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian 
Ionescu, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, 
Cosmin Necula,  Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. 
Au absentat doamnele şi domnul deputat: Valeria-Diana Schelean, Mircea Grosaru şi Elena 
Cătălina Ştefănescu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5 şi 6 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, 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 şi Vasile Varga. Au absentat doamnele 
şi domnul deputat: Steluţa Gustica Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa şi Elena 
Cătălina Ştefănescu. 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru 
luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora P.L.x 289/2008 – fond; 

2.  Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din 
România P.l.x 654/2009 - fond;  
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3. Proiectul de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal P.L.x 426/2011 – 
fond; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal P.l.x 51/2013 – fond; 
5. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite P.L.x 72/2012 – 

fond; 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 P.l.x 

210/2013 – fond; 
7. 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; 

8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţie române 
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 P.l.x 471/2013 
– fond; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului P.l.x 452/2013 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 P.L.x 
458/2013 – fond; 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 P.l.x 464/2013 – fond; 

12. Propunerea legislativă privind adopţia în România P.l.x 506/2013 – fond; 
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.l.x 531/2013 – fond; 

14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului P.l.x 552/2013 – fond; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 555/2013 – fond; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 
nr.195/2001 P.l.x 627/2013 – fond; 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295 din 28 
iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor P.l.x 637/2013 – fond; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-Codul 
silvic P.L.x 580/2013 – fond; 

19. Propunerea legislativă privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei române 
nr.21/1991, republicată P.l.x 667/2013 – fond; 

20. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil P.l.x 670/2013 – fond; 
21. Propunerea legislativă pentru interzicerea manifestărilor şi organizaţiilor de tip 

extremist P.l.x 683/2013 – fond; 
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22. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale 
de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj P.L.x 598/2013 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii P.l.x 527/2013 – aviz; 

24. Propunerea legislativă privind practica elevilor şi studenţilor P.l.x 538/2013 – 
aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier P.l.x 
606/2013 – aviz; 

26. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de 
metale preţioase ale României P.l.x 608/2013 – aviz; 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 
611/2013 – aviz; 

28. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.223 din 2007 
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din 
România P.l.x 612/2013 – aviz; 

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune P.L.x 655/2013 – 
aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative P.L.x 656/2013 – aviz; 

31. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitarea de împrumut de 
tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător şi România, în calitate de 
Împrumutat şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat 
la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi a 
Memorandumului de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 
5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 P.L.x 657/2013 – aviz; 

32. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii 
guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului privind 
finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 
2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de 
asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013 
P.L.x 659/2013 – aviz; 

33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier P.L.x 661/2013 – aviz; 
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34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 583/2013 – aviz;; 

 
 

 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 4 februarie au început 
la ora 14.00 şi au fost conduse de domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 22, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

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

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

La punctul 25, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 26, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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 28, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii  pentru proxima şedinţă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 29, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii  pentru proxima şedinţă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 30, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 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 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 majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 4 
februarie au fost declarate închise de către domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, 
secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 5 februarie au început 
la ora 10.00 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
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preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi domnul deputat Nicolae-Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctele 18, 9 şi 12  ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul  11, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  1, 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 aprobare a unui raport de adoptare a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, 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 aprobare a unui grup de lucru pentru dezbaterea acestei iniţiative legislative cu 
reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare,  propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  13, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

La punctul  15, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  6, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  7, 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 aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  17, 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 
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de amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  19, 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, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 28, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctele 3-5, 8, 10, 16 şi 20 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 5 
februarie au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  6 februarie 2014 cu studiul iniţiativelor 
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de zi a 
proximei şedinţe. 
 
           

            VICEPREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

            Nicolae Ciprian NICA                                                Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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