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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 17.02.2015 
                Nr. 4c-11/175 

 
 
 

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

10 februarie 2015 
 

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

februarie 2015, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Gabriel 
Andronache, Sorin Constantin Stragea, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Steluţa Gustica 
Catanaciu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Ion Marocico, 
Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Victor Roman, Elena Cătălina 
Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamna și domnii deputaţi: Luminiţa Pachel 
Adam, Cătălin Daniel Fenechiu şi Andras Levente Mátè. 

Domnul deputat  Daniel Florea a fost înlocuit de domnul deputat Iacoban 
Sorin Avram, doamna deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Daniel 
Iane, domnul deputat Marius Manolache a fost înlocuit de domnul deputat Peia Ninel și 
domnul deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit de domnul deputat Adăscăliței 
Constantin. 

 
Membrii Comisiei au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996 P.L.x 131/2014 - fond. 
2.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe P.L.x 595/2014 – 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 modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 

privind cazierul judiciar P.L.x 96/2014 – fond; 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei P.L.x 1/2015 – aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 
din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 533/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 P.l.x 574/2014 – aviz; 

8. LEGEA ZOOTEHNIEI P.L.x 581/2014 – aviz; 
9. Proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.47/2008 

privind Codul silvic P.L.x 585/2014 – aviz; 
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice P.l.x 580/2014 – aviz; 
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.88 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice P.L.x 584/2014 – aviz; 
12. Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale P.L.x 586/2014 – aviz; 
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.179 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice P.l.x 591/2014 – aviz; 
14. Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri P.L.x 596/2014 – aviz; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
P.l.x 597/2014 – aviz; 

16. Propunerea legislativă pentru eliminiarea impozitului şi contribuţiilor 
aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură P.l.x 598/2014 – 
aviz; 

17. Adresa Secretarului General prin care solicită Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități să înainteze Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție solicitarea domnului deputat Daniel Oajdea prin care domnia sa solicita un punct 
de vedere referitor la angajarea doamnei Ignat Elena Ramona, cu contract individual de 
muncă la biroul parlamentar al dânsului; 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 10 februarie au 
fost conduse, alternativ, de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedinte, de 
domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, vicepreşedinte, și de domnul deputat Gabriel 
Andronache, secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreședintele Comisiei a supus 
aprobării membrilor Comisiei cererea de suplimentare a ordinii de zi cu P.L.x 392/2014 
formulată de domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, propunere care a fost respinsă 
cu majoritate de voturi. 

La punctul  1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a 
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formulat o propunere de amânare a dezbaterii  proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  2, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreședintele 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 de membrii Comisiei. 

La punctul  3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreședintele 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. 

La punctul  4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreședintele 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. 

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

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

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 16, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 17 al ordinii de zi, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreședintele 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. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 10 
februarie au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
 

 
                VICEPREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

               Nicolae Ciprian NICA                                       Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Alexandra Muşat    


