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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  08.04.2014 
                Nr. 4c-11/423 

 
 
 

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

 31 martie, 01, 02 şi 03 aprilie 2014 
 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 31 

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

Domnul deputat Ion Adam a fost înlocuit de domnul deputat Sorin Avram Iacoban, 
domnul deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit de domnul deputat Ion Bălan şi domnul 
deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Ovidiu Cristian Iane. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1 şi 2 
aprilie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein 
Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Andras Levente Mátè, Bogdan 
Mihăilescu, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, 
Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele deputat, Alina Gorghiu şi 
Niculina Mocioi. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 aprilie 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
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Schelean, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein 
Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Cosmin 
Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina 
Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnul deputat Alina Gorghiu şi 
Niculina Mocioi. 

Domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton 
Arpad. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea P.L.x 33/2014 - fond; 

2.  Proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
P.L.x 90/2014 – fond;  

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi 
înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România P.l.x 505/2010 – fond; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 124/2014 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea 
nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate P.L.x 126/2014 – 
aviz; 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia 
Canalului Siret-Bărăgan" P.L.x 127/2014 – aviz; 

7. Raportul de evaluare întocmit la data de 13.03.2014 privind pe domnul Diniţă 
Ion, nr.4c-11/258/14.03.2014; 

8. Raportul de evaluare nr.10389/G/II/12.03.2014 privind pe domnul deputat 
Thuma Hubert Petru Ştefan, nr.4c-11/259/14.03.201.; 

9. Raportul de evaluare nr.10314/G/II/12.03.2014 privind pe domnul deputat Oros 
Nechita-Adrian, nr.4c-11/260/14.03.2014; 

10. Raportul de evaluare nr.10323/II/12.03.2014, întocmit în lucrarea nr. 
55950/A/II/29.11.2013, priind pe domnul Smărăndache Miron Alexandru, nr.4c-
11/261/14.03.2014; 

11. Raportul de evaluare întocmit la data de 13.03.2014, referitor la domnul deputat 
Comşa Cornel George, nr.4c-11/262/14.03.2014; 

12. Raportul de evaluare nr.10317/G/II/12.03.2014 referitor la domnul deputat 
Doboş Anton, nr.4c-11/263/14.03.2014; 

13. Raportul de evaluare nr.10409/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Roman Ioan Sorin, nr.4c-11/264/14.03.2014; 

14. Raportul de evaluare nr.10364/G/II/12.03.2014 privind pe Şcheau Ion, nr.4c-
11/265/14.03.2014; 

15. Raportul de evaluare întocmit la data de 12.03.2014 privind pe domnul deputat 
Rădulescu Cătălin Marian, nr.4c-11/266/14.03.2014; 
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16. Raport de evaluare nr.10375/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Mihăilă Ioan, nr.4c-11/267/14.03.2014; 

17. Raportul de evaluare nr.10331/G/II/12.03.2014, referitor la domnul deputat 
Tămăian Ioan, nr.4c-11/268/14.03.2014; 

18. Raportul de evaluare nr.10309/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Enea Constantin-Cosmin, nr.4c-11/269/14.03.2014; 

19. Raportul de evaluare nr.10447/G/II/12.03.2014, întocmit la data de 12.03.2014, 
privind pe domnul deputat Petre Roman, nr.4c-11/270/14.03.2014; 

20. Raportul de evaluare nr.10371/G/II/12.03.2014 privind pe domnul deputat 
Ciurariu Florin, nr.4c-11/271/14.03.2014; 

21. Raportul de evaluare întocmit la data de 12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Dalca Ştefan Petru, nr.4c-11/272/14.03.2014; 

22. Raportul de evaluare nr.10455/G/II/12.03.2014 privind pe domnul deputat 
Zamfir Daniel Cătălin, nr.4c-11/273/14.03.2014; 

23. Raportul de evaluare nr.10348/G/II/12.03.2014, întocmit la data de 12.03.2014 
în lucrarea nr.51982/A/II/12.11.2013, privind pe domnul deputat Moldovan Ioan, nr.4c-
11/274/14.03.2014; 

24. Raportul de evaluare nr.10421/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Molnar Zsolt, nr.4c-11/275/14.03.2014; 

25. Raportul de evaluare nr.10426/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Dobrinescu Traian, nr.4c-11/277/14.03.2014; 

26. Raportul de evaluare nr.10374/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat 
Dorel Covaci, nr.4c-11/284/14.03.2014; 

27. Raportul de evaluare nr.10419/G/II/12.03.2014, privind pe domnul deputat Ion 
Ochi, nr.4c-11/285/14.03.2014; 

28. Raportul de evaluare nr.998/G/II/ 11.03.2014, întocmit la data de 11.03.2014, în 
lucrarea nr.14760/A/II/13.03.2012, privind pe domnul Teodorescu Ioan Viorel, nr.4c-
11/300/14.03.2014; 

29. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu referitoare la 
desfăşurarea activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat, nr.4c-
11/132/17.02.2014; 

30. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Daniel Oajdea prin care 
solicită punctul de vedere al ANI referitoare la angajarea unei persoane cu contract 
individual de muncă la biroul parlamentar, nr.4c-11/1468/10.12.2013; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 31 martie au început 

la ora 16.00 şi au fost conduse alternativ, de domnii deputaţi Nicolae Ciprian Nica şi Sorin 
Constantin Stragea, vicepreşedinţii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctele 1 şi 3, în fond ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor. 
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La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 6, 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 fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 31 martie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 1 aprilie au început la 
ora 10.15 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctele 7-28, spre informare, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotarât ca 
dezbaterile să fie secrete. De asemenea, membrii Comisiei au fost informaţi că pot lua act de 
conţinutul dosarelor la consilierii de dosar ai Comisiei. 

La punctul 29,membrii Comisiei au hotărât că nu există stare de incompatibilitate 
între calitatea de deputat şi exercitarea activităţii didactice  a doamnei deputat Sanda Maria 
Ardeleanu. 

La punctul 30, al ordinii de zi, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare a 
dezbaterii, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 1 aprilie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 2 aprilie au început la 
ora 10.15 şi au fost conduse alternativ de domnii deputaţi Nicolae Ciprian Nica şi Sorin 
Constantin Stragea, vicepreşedinţii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 2 aprilie 

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  3 aprilie 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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