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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 15.05.2014 
                Nr. 4c-11/579 

 
 
 

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

 5, 6, 7 şi 8 mai 2014 
 

  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 mai 

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

Domnul deputat Sorin Constantin Stragea, a fost înlocuit de domnul deputat Daniel 
Tudorache şi doamna deputat Elena Cătălina Ştefănescu a fost înlocuită de doamna deputat 
Cristina Nichita. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 mai 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Nicolae-
Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea,Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein 
Ibram, Marius Manolache, Ion Marocico, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, 
Niculina Mocioi, Eugen Nicolicea,  Victor Roman şi Vasile Varga. Au absentat doamnele 
şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu, Ioan Cupşa, Aurelian Ionescu, Cosmin 
Necula şi Elena Cătălina Ştefănescu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 mai 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Nicolae-
Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
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Schelean, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein 
Ibram, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Eugen Nicolicea,  Victor 
Roman şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Ioan Cupşa, Aurelian Ionescu, Cosmin Necula şi Elena Cătălina Ştefănescu. 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 mai 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Nicolae-
Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel 
Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel 
Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, Niculina 
Mocioi, Eugen Nicolicea,  Victor Roman şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii 
deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu, Sorin Constantin Stragea, Theodor Cătălin Nicolescu, 
Ioan Cupşa, Aurelian Ionescu, Cosmin Necula şi Elena Cătălina Ştefănescu. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet 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 reglementarea activităţii de voluntariat în România 
P.L.x 76/2014 – fond;  

2.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi 
din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 
P.L.x 185/2014 – fond;  

3. Propunerea legislativă privind registratorii comerciali şi activitatea de 
înregistrare în registrul comerţului P.l.x 193/2013 – fond; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de 
comerţ din România nr.335/2007 P.l.x 360/2013 – fond; 

5. Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor 
construcţii din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale pentru 
Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, judeţul Prahova şi în administrarea 
Consiliului Local Câmpina P.l.x 167/2014 – fond; 

6. Proiectul  de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în 
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domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora P.L.x 160/2013 – fond;; 

7. Comunicare: Agenda Uniunii Europene pentru Justiţie pentru 2020 - 
Consolidarea încrederii, mobilitate şi dezvoltare în cadrul Uniunii. (COM - 144); 

8. Comunicare: Realizarea unei Europe deschise şi sigure. (COM - 154); 
9. Comunicare:Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept. (COM - 

158); 
10. Raportul de evaluare nr.10364/G/II/12.03.2014 privind pe Şcheau Ion.; 
11. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, Raportul special privind constatările rezultate în urma acţiunii de 
audit financiar efectuată la U.A.T.C. Nalbant, jud.Tulcea, de către Camera de Conturi a 
judeţului Tulcea, întocmit în baza Hotărârii nr.7(16.01.2014 a Planului Curţii de Conturi.; 

12. Raportul de evaluare nr.14293/G/II/01.04.2014, întocmit în lucrarea 
nr.33366/A/II/23.07.2013, privind pe Nicolau Valentin, membru în Consiliul de 
Administraţie al Societăţii Române de Televiziune din care rezultă nerespectarea 
prevederilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor.; 

13. Raportul de evaluare nr.15869/G/II/09.04.2014, privind pe Savu Ileana, 
membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.; 

14. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Valeriu Andrei Steriu prin 
care solicită un punct de vedere referitor la starea de incompatibilitate între calitatea de 
deputat şi calitatea de membru/preşedinte al Comisiei pentru agricultură - mediu în cadrul 
Organizaţiei Non - Profit E.L.E.C.; 

15. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, informare referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
prevederilor art.253 alin.(1) lit.a şi b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.; 

16. Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar - Zi liberă 
pentru părinţi P.L.x 170/2014 – aviz; 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
P.l.x 159/2014 – aviz; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 P.l.x 160/2014 – aviz; 

19. Proiectul de Lege pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate 
Zilei Naţionale a României -1 Decembrie P.L.x 208/2014 – aviz; 

20. Proiectul de Lege pentru modificare art.6 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
P.L.x 209/2014 – aviz; 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor P.L.x 211/2014 – aviz; 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 P.l.x 213/2014 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul 
Muncii P.l.x 214/2014 – aviz; 
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24. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie şi susţinere 
a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară P.l.x 215/2014 – aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 
53/2003 -Codul muncii, republicată P.l.x 216/2014 – aviz; 

26. Propunerea legislativă privind acordarea de asistenţă tehnică şi socială 
persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire P.l.x 217/2014 – aviz; 

27. Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului 
seismic asupra populaţiei P.l.x 218/2014 – aviz; 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii P.l.x 221/2014 – aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 P.l.x 
227/2014 – aviz; 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 230/2014 – aviz; 

31. Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu 
cetăţenii vârstnici P.l.x 232/2014 – aviz; 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România P.l.x 233/2014 – aviz; 

33. Propunerea legislativă privind intoducerea unor cursuri de limba, literatura şi 
istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării P.l.x 
234/2014 – aviz; 

34. Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în 
şcoli P.l.x 235/2014 – aviz; 

35. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului P.l.x 237/2014 – aviz;; 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate P.l.x 238/2014 – aviz; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 5 mai 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 punctele  7 şi 8 , 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 comunicărilor, 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 
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propunere de aprobare a unui proiect de opinie favorabil, 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 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 (9 voturi pentru şi 3 abţineri). 

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 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere). 

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 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 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  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 unanimitate de voturi. 

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 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 mai 
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 6 mai au început la 
ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
La punctul 16, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  

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

au aprobat, cu unnimitate 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 negativă, a iniţiativei legislative. 
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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, amânarea dezbaterii, a iniţiativei legislative. 

La punctul 23, 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, amânarea dezbaterii, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 29, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 30, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 31, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii, a iniţiativei legislative. 

La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 35, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 36, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctele 11, 12 şi 13, ale ordinii de zi, membrii comisiei au luat act de conţinutul 
rapoartelor. 

La punctul 14, 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 , propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 15, al ordinii de zi, membrii comisiei au luat act de conţinutul 
informării. 

La punctul 10, al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât să aştepte hotărârea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 6 mai 
au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de  7 şi 8 mai 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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