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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 05 .05.2014 
                Nr. 4c-11/530 

 
 

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

 14, 15, 16 şi 17 aprilie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 

aprilie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, 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, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, 
Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen 
Nicolicea, Victor Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 
aprilie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Steluţa Gustica Catanaciu, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, 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, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Andras Levente 
Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor 
Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. A absentat domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 
aprilie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Nicolae-Ciprian Nica,  Sorin 
Constantin Stragea, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, 
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, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au 
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absentat doamna şi domnii deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa Gustica Catanaciu şi Ioan 
Cupşa. 

Domnul deputat Ion Marocico a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 

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

Domnul deputat Ion Marocico a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet. 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

P.L.x 90/2014 – fond; 
2.  Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi 

înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România P.l.x 505/2010 – fond;  
3. Propunerea legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare P.l.x 607/2013 - fond; 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic P.l.x 128/2014 – aviz; 
5. Propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal P.l.x 129/2014 – aviz; 
6. Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 

2003, Codul Fiscal P.l.x 130/2014 – aviz; 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate P.L.x 144/2014 – aviz; 
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 161/2014 – 
aviz; 

9. Proiectul de Lege privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de 
consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea P.L.x 164/2014 – aviz; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române P.L.x 169/2014 – aviz; 

11. Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 
privind reparaţiile morale şi material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 P.l.x 174/2014 – aviz; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
P.l.x 125/2014 – aviz; 
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13. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Decizia Curţii Constituţionale nr.80 din 16 februarie 2014 asupra 
propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei României, nr.4c-11/358/31.03.2014; 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 14 aprilie au început 
la ora 12.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea şi 
votul pe articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

După votul pentru prima parte a iniţiativei legislative, şedinţa Comisiei a fost 
suspendată.  

La ora 16.00, au fost reluate dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele  Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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 aprobare a unui raport de adoptare a propunerii legislative cu amendamente 
admise, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în şedinţă comună 
cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului  şi au fost conduse 
de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi care a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei: 

1.   Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, propunerea Grupurilor parlamentare PSD din Camera Deputaţilor şi Senat ca 
domnul Victor Ciorbea să fie numit în funcţia de Avocat al Poporului, 
nr.4c/11/438/14.04.2014. 

În urma audierilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi (25 
voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi un vot nul), să transmită Plenului reunit al Parlamentului 
avizarea favorabilă a candidaturii lui Victor Ciorbea la funcţia de Avocat al Poporului. 

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 14 
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 15 aprilie au început 
la ora 09.30 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul  2, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunerea de amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 8, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 9, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 10, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi(o abţinere), avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, 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, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor 
în vederea consultării observaţiilor Curţii Constituţionale. 

După dezbaterile iniţiativelor în avizare, şedinţa Comisiei a fost suspendată.  
La ora 16.00, au fost reluate dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

au fost conduse altenativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte şi domnul 
deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 1, 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 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 (12 voturi 
pentru şi 4 voturi împotrivă). 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 15 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 zilele de 16 şi 17 aprilie au 
continuat 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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