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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 24.06.2014 
                Nr. 4c-11/733 

 
 
 

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

 16, 17, 18 şi 19 iunie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16  

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, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor 
Roman, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. A absentat doamna deputat Valeria-
Diana Schelean. 

Domnul deputat Bogdan Mihăilescu  a fost înlocuit de domnul deputat Victor 
Cristea. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
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, 
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. Au absentat doamnele deputat: 
Valeria-Diana Schelean şi Alina Gorghiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
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, 
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Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, 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 absentat doamnele deputat: Steluţa Gustica Catanaciu,Valeria-Diana 
Schelean şi Alina Gorghiu. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Ionel Stancu. 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 

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, 
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 
domnul deputat: Steluţa Gustica Catanaciu,Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa şi Alina 
Gorghiu. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Ionel Stancu şi 
domnul deputat Andras Levente Mátè, a fost înlocuit de domnul deputat Marton Arpad 
Francisc. 

 
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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială P.L.x 121/2014 – 
fond;  

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

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

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

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

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

8. 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 Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.L.x 334/2011 – fond; 

9. 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 
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administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali P.L.x 339/2011 – fond; 

10. 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; 

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

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

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din 
Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989 P.L.x 65/2012 – fond; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal P.l.x 276/2014 –aviz; 

15. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind 
practica elevilor şi studenţilor P.L.x 281/2014 – aviz; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 
Codul muncii P.l.x 286/2014 – aviz; 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor P.L.x 288/2014 
– aviz; 

18. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant 
la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat P.L.x 
289/2014 – aviz; 

19. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare 
legală P.L.x 292/2014 – aviz; 

20. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de 
liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Formatorilor Auto din România P.L.x 294/2014 – aviz; 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale P.l.x 298/2014 – fond; 

22. Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale 
datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de 
la instituţiile publice P.l.x 299/2014 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 241/2006 - 
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare P.l.x 316/2014 – aviz; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 16 iunie au 

început la ora 17.00 în şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi 
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bărbaţi din Camera Deputaţilor precum şi cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi şi Comisia 
pentru egalitate de şanse ale Senatului  şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu 
următorul punct, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de 
voturi: 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului Csaba Ferenc Asztalos, 
preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care informează 
că a încetat mandatul doamnei Ioana Liana Cazacu din funcţia de membru în Colegiul 
director al CNCD; 

La punctul 1, al anexei ordinii de zi, membrii celor şase comisii au examinat 
documentele prezentate, respectiv, curriculum vitae, diploma de studii, declaraţia pe 
propria răspundere a candidatei că nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice 
comuniste, declaraţia pe propria răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate 
sau nu a aparţinut acestora, precum şi cazierul judiciar. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a supus membrilor Comisiilor reunite propunerea de procedură de vot prin 
ridicarea mâinii, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a invitat-o pe doamna Luminiţa Gheorghiu, candidată 
la funcţia de membru al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, să facă o 
scurtă prezentare a domniei sale şi a studiilor care o recomandă. 

Doamna Luminiţa Gheorghiu a făcut o scurtă caracterizare a domniei sale precum 
şi a studiilor şi a experienţei sale profesionale. 

Membrii Comisiilor reunite au luat cuvântul pentru a-şi exprima opiniile 
favorabile faţă de pregătirea profesională, personalitatea candidatei şi pentru a adresa 
întrebări candidatei. 

În urma examinării documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil 
candidaturii doamnei Luminiţa Gheorghiu pentru funcţia de membru al Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

De asemenea, membrii Comisiilor reunite au luat act de absenţa doamnei Lucia 
Nicoleta Necula, al doilea candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării şi au hotărât avizarea negativă a candidaturii domniei 
sale, cu majoritate de voturi. 

Domnul domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a declarat inchise lucrările Comisiilor reunite. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a fost condusă, alternativ, de 
domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte şi de domnul deputat Nicolae Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei şi a continuat cu dezbaterile iniţiativelor legislative 
aflate pe ordinea de zi aprobată. 
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Domnul deputat deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu 
următoarele puncte, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate 
de voturi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută 
la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene P.L.x 
118/2014 – fond; 

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

3. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din Legea nr.161 
din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei P.L.x 433/2009 – fond; 

La punctul  1, în fond, al anexei 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, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 16 
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 17 iunie au 
început la ora 9.30 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 domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a informat membrii Comisiei de adresa Secretarului general prin 
care acesta a luat act de acordul liderilor grupurilor parlamentare prin care s-au stabilit 
modificări în componenţa şi repartizarea funcţiilor în birourile comisiilor parlamentare. 

Astfel, ca urmare a deciziei liderilor de grup ai Partidului Social Democrat şi ai 
Partidului Democrat Liberal, membrii Comisiei au hotărât ca doamna deputat Valeria 
Diana Schelean să ocupe funcţia de vicepreşedinte, iar domnul Sorin Constantin Stragea 
să ocupe funcţia de secretar. 

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. 

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



 6

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a suspendat şedinţa Comisiei. 

La ora 14.00 au fost reluate dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

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 favorabilă, 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 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 favorabilă, 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 negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 22, 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. 

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 2, în fond, al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut şi aprobat 
iniţiativa legislativă pe articole, urmând ca votul final să fie aprobat în proxima şedinţă. 

La punctul  3, 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. 

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

La punctul  8, 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 suplimentar de menţinere a raportului comun 
de respingere al proiectului de lege, 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 suplimentar de menţinere a raportului comun 
de respingere al proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
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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 aprobare a unui raport suplimentar de menţinere a raportului comun 
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 aprobare a unui raport suplimentar de menţinere a raportului comun 
de respingere a propunerii legislative, 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 suplimentar de menţinere a raportului comun 
de respingere a propunerii 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, în urma complexităţii dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor în şedinţa din 18 iunie 2014 a Comisiei. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 
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 18 iunie 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 2, în fond, al anexei ordinii de zi, au continuat dezbaterile. În urma 
complexităţii dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor în 
proxima şedinţă a Comisiei. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, au continuat dezbaterile. În urma 
complexităţii dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor în 
proxima şedinţă a Comisiei. 

La punctul  6, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul 3, al anexei ordinii de zi, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele 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. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 18 
iunie 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  19 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                                         Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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