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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 24.06.2014 
                Nr. 4c-11/732 

 
 

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

 10, 11 şi 12 iunie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10  

iunie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Adam, 
Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, 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 şi Vasile Varga. Au absentat doamnele 
deputat Steluţa Gustica Catanaciu, Valeria-Diana Schelean şi Elena Cătălina Ştefănescu. 

Domnul deputat Victor Roman, a fost înlocuit de domnul deputat Ninel Peia. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 

iunie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Theodor Cătălin 
Nicolescu, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, 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 şi Vasile Varga. Au absentat doamnele deputat: Valeria-Diana Schelean şi 
Elena Cătălina Ştefănescu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 
iunie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Adam, 
Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan 
Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian 
Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin 
Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnul 
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deputat: Steluţa Gustica Catanaciu,Valeria-Diana Schelean, Andras Levente Mátè şi Elena 
Cătălina Ştefănescu. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe P.L.x 
279/2014 – fond;  

2.  Proiectul de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier 
de produse agricole pe drumurile publice P.L.x 450/2013 – fond;  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind regimul juridic al adopţiei P.l.x 78/2014 – fond; 

4. Propunerea legislativă privind adopţia în România P.l.x 506/2013 – fond; 
5. Propunerea legislativă privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei române 

nr.21/1991, republicată P.l.x 667/2013 – fond; 
6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de 

ajutor reciproc ale pensionarilor P.L.x 69/2014 – fond; 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 

privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială P.L.x 121/2014 – 
fond; 

8. Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
P.L.x 592/2009 – fond; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de 
protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European P.L.x 132/2014 – fond; 

10. Propunerea legislativă privind organizaţiile cooperatiste şcolare P.l.x 
138/2014 – fond; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă P.L.x 163/2014 – fond; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 P.l.x 220/2014 – fond; 

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.678 din 21 
noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane P.l.x 224/2014 – 
fond; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii P.l.x 228/2014 – fond; 

15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr.14/2003 a 
partidelor politice P.l.x 231/2014 – fond; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 
privind constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale P.L.x 250/2014 – fond; 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
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, a 
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Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.L.x 334/2011 – fond; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea 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, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.L.x 
339/2011 – fond; 

19. 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; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal cu 
modificările şi competările ulterioare P.l.x 679/2013 – fond; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Art.244 al Legii 
286/2009 privind Codul Penal P.l.x 688/2013 – fond; 

22. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia privind 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 
1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 P.L.x 
265/2014 – aviz; 

23. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecţia mediului 
marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat 
la Sofia, la 17 aprilie 2009 P.L.x 266/2014 – aviz; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de pretutindeni P.l.x 268/2014 – aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 271/2014 – aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 P.l.x 272/2014 – aviz; 

27. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012 P.l.x 273/2014 – aviz; 

28. Propunerea legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de 
microîntreprinderi P.l.x 274/2014 – aviz; 

29. Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Naţional pentru Studii 
Externe P.l.x 275/2014 – aviz; 

30. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul privind activitatea Biroului român la Eurojust; 

31. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea Institutului pentru Politici Publice referitoare la 
adoptarea unei legi pentru reglementarea activităţii de lobby; 

32. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului deputat Remus Cernea, referitoare la şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 5 martie 2014; 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 10 iunie au început 
la ora 16.00 şi au fost conduse, alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte, şi de 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 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 majoritate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 10 iunie 
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 11 iunie au început 
la ora 10.00 şi au fost conduse, alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte, şi de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat propunerea de introducere pe 
ordinea de zi a iniţiativei legislative privind amnistia şi graţierea. Domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a făcut precizarea că nu se poate aproba această 
propunere deoarece ea nu se află pe calendarul de dezbateri a Comisiei aprobat prin 
hotărâre a Biroului permanent. 

Domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei, a formulat 
propunerea de stabilire a unei date de dezbatere în proxima săptămână, convenabile tuturor 
instituţiilor instituţiilor interesate, a acestei iniţiative legislative, propunere care a fost 
aprobată. 

De asemenea, domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei, a 
formulat propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, propunere care a 
fost aprobată de membrii Comisiei:  

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 442/2009. 

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 raport de adoptare a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 3 şi  4, în fond, ale 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 unor rapoarte de respingere a propunerilor legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul  5, 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 respingere a propunerii legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate 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 
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propunere de amânare a dezbaterii iniţiativei 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 iniţiativei 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 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  12, 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  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 unanimitate de voturi. 

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 amânare a dezbaterii iniţiativei legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 aprobare a unui raport de adoptare a Legii pentru modificarea şi 
completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendamente 
admise, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

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

La punctele 30 şi 31, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de informări. 
La punctul 25, 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 23, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  

au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 



 6

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 8, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere 
formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a cererii de 
reexaminare a Legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, 
formulată de Preşedintele României, şi adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 
admise. 

 
La punctele  7, 14-21 şi 32, ale 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 iniţiativelor legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 11 iunie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  12 iunie 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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