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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  14.03.2014 
                Nr. 4c-11/282 

 
 

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

 4, 5 şi 6 martie 2014 
 

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

2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Gabriel 
Andronache, 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, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Sorin Constantin 
Stragea şi Vasile Varga. Au absentat doamnele deputat Luminiţa Pachel Adam, Valeria-
Diana Schelean şi Niculina Mocioi. 

Domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Valeriu-Andrei 
Steriu, doamna deputat Elena Cătălina Ştefănescu a fost înlocuită de domnul deputat Sorin 
Iacoban. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 martie 
2013, 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, Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. A absentat doamna deputat Valeria-Diana Schelean. 

Domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Ovidiu Iane. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 martie 

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, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, 
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Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina 
Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa, Andras Levente Mátè şi Victor Roman.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului P.l.x 14/2014 – fond; 
2.  Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 

construcţia infrastructurii de transport P.L.x 575/2009 - fond;  
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 
P.l.x 292/2013 – fond; 

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

5. Propunerea legislativă privind adopţia în România P.l.x 506/2013 – fond; 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 P.l.x 627/2013 – fond; 
7. Propunerea legislativă privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei române 

nr.21/1991, republicată P.l.x 667/2013 – fond; 
8. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil P.l.x 670/2013 – fond; 
9. Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 

P.L.x 592/2009 – fond; 
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe P.L.x 395/2012 – fond; 
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli P.l.x 41/2014 – aviz; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 42/2014 – aviz; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri financiare P.l.x 43/2014 – aviz; 

14. Propunerea legislativă pentru completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea 
tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală P.l.x 44/2014 – aviz; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 45/2014 – aviz; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe 
filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale P.l.x 46/2014 – aviz; 

17. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale 
directe complementare în sezonul zootehnic P.l.x 47/2014 – aviz; 
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18. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind 
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ P.L.x 48/2014 – aviz; 

19. Propunerea legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, 
precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru 
siguranţa, securitatea şi sănătatea terţilor P.l.x 49/2014 – aviz; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 
privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor 
cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate P.l.x 50/2014 – 
aviz; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 din 
28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice P.l.x 
51/2014 – aviz; 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la 
Bucureşti la 27 aprilie , şi a protocolului aditional la acesta, semnat la Chişinău la 23 
septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 
august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 P.L.x 64/2014 – aviz; 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte 
normative P.L.x 67/2014 – aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 
P.L.x 68/2014 – aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şI completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea şi utilizare fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 
pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" P.L.x 70/2014 – aviz; 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.L.x 
71/2014 – aviz; 

27. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fară deţinator, identificarea 
şi controlul reproducerii câinilor P.l.x 72/2014 – aviz; 

28. Proiectul de Lege privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând 
comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă P.L.x 73/2014 – aviz; 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor P.L.x 74/2014 
– aviz; 

30. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bonă P.L.x 
75/2014 – aviz; 
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31. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008, republicată P.l.x 77/2014 – aviz; 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice P.l.x 79/2014 – aviz; 

33. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi 
Calificarea Operatorilor Economici Eligibili P.L.x 80/2014 – aviz; 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 81/2014 – aviz; 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate P.l.x 82/2014 – aviz;; 

36. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 
ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale P.l.x 15/2014 – aviz; 

37. Proiectul de Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
P.L.x 83/2014 – aviz; 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 4 martie au început la 
ora 09.10 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început în şedinţă comună cu 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului  pentru audierea 
domnului Eugen Nicolicea, candidat la funcţia de ministru pentru Relaţia cu 
Parlamentul, şi a fost condusă de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma audierilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi (20 
voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a candidaturii domnului Eugen 
Nicolicea la funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Dezbaterile şedinţei comune a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului din data de 4 martie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 5 martie au început la 
ora 10.00 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a formulat o propunere 
de suplimentare a ordinii de zi cu următoarele puncte, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi: 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" P.L.x 238/2013 – 
fond. 

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 
pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale P.L.x 84/2014- aviz. 
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La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma reluării dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 12, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 16, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 17, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 18, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 19, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 21, 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 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 26, 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 unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, 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, 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 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 favorabil, a iniţiativei legislative. 
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La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 

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

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

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

La punctul 2, în avizare, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

Domnul deputat Mate Andras Levente a formulat o propunere de organizare de 
dezbateri publice ale Comisiei pentru iniţiativa legislativă privind loby-ul, problemele 
întâlnite în practică odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal şi Codului de procedură 
Penală precum şi a legii insolvenţei. 

Domnul deputat Daniel Florea a susţinut propunerea formulată de domnul deputat 
Mate Andras Levente cu completarea că ar trebui dezbătută public şi iniţiativa legislativă 
privind amnistia şi graţierea. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei a formulat o propunere de 
stabilire a unui calendar de dezbatere a acestor iniţiative. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat două propuneri referitoare la 
suplimentarea ordinii de zi cu P.L.x 647/2010 şi, referitor la iniţiativa legislativă privind 
amnistia şi graţierea, să fie invitat ministrul justiţiei în faţa membrilor Comisiei pentru a 
susţine clar care este punctul de vedere al Ministerului Justiţiei referitor la această iniţiativă 
legislativă. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a susţinut invitarea 
reprezentanţilor instituţiilor implicate pentru iniţiativa legislativă referitoare la amnistie şi 
graţiere şi a supus aprobării membrilor Comisiei propunerea de introducere pe  ordinea de zi 
a P.L.x 647/2010 formulată de domnul deputat Gabriel Andronache pentru proxima 
săptămână, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a formulat propunerea de invitare a 
reprezentanţilor tuturor instituţiilor implicate la o dată convenită de comun acord. 

Domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei, a formulat 
propunerea de invitare a reprezentanţilor tuturor instituţiilor implicate miercuri,12.03.2014, 
şi a ministrului justiţiei în data de joi,13.03.2014. 

Referitor la propunerea de invitare a ministrului Justiţiei în faţa membrilor Comisiei, 
formulată de domnul deputat Gabriel Andronache, membrii Comisiei au hotărât respingerea 
acestei propuneri cu majoritate de voturi (2 voturi pentru). 

Referitor la propunerea  formulată de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, membrii 
Comisiei au hotărât aprobarea acestei propuneri cu majoritate de voturi. 
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La punctele  2 şi 3, în fond, al ordinii de zi, în urma propunerii formulate de domnul 
deputat Mate Andras Levente, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare a dezbaterii 
iniţiativelor legislative, propunere care, supusă la vot, 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 propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  10, 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, 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 respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a informat membrii 
Comisiei că Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a comunicat Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi penale 
împotriva deputatului Chiţoiu Daniel, fost ministru şi că materialul referitor la această cerere 
se află la Comisie pentru a fi studiat de membrii Comisiei. 

De asemenea, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a formulat propunerea de invitare 
la Comisie a domnului deputat Daniel Chiţoiu pentru a studia documentele aflate la Comisie. 

Domnul deputat Dănuţ Culeţu a formulat propunerea de consultare a dosarelor să se 
facă în aceleaşi termene şi condiţii cum au fost consultate şi celelalte dosare care au fost 
dezbătute de membrii Comisiei. 

Doamna deputat Alina Gorghiu a formulat propunerea ca, în timpul programului de 
lucru al Comisiei, să fie studiate aceste materiale de către membrii Comisiei precum şi de 
avocatul domnului deputat Daniel Chiţoiu. Supusă la vot, această propunere a fost adoptată 
cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

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

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. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în şedinţă comună cu 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor pentru dezbaterea punctului 1, în fond, al anexei ordinii de zi aprobate, şi a fost 
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condusă de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

La punctul  1, în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de continuare a dezbaterii propunerii legislative în proxima şedinţă şi admiterii 
în parte, a cererii de Reexaminare din partea Preşedintelui României, propunere care, supusă 
la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei comune a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În continuare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început 
dezbaterile iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi aprobată. 

La punctul  8, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a supus la vot 
propunerea de aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative formulată de 
domnii deputaţi Gabriel Andronache, Cosmin Necula, Sorin Stragea, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  7, 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 propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  9, 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, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 5 martie 
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 martie 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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