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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,14.02.2014 
                Nr. 4c-11/111 

 
 

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

 10, 11, 12 şi 13  februarie 2014 
 

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

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan 
Cupşa, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, 
Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula,  Eugen 
Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamna şi domnul deputat Valeria-Diana Schelean şi Cătălin Daniel  
Fenechiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa 
Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Daniel Florea, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan 
Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula,  Eugen Nicolicea, Sorin Constantin Stragea, 



 2

Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnul deputat: Steluţa 
Gustica Catanaciu,Valeria-Diana Schelean şi Cătălin Daniel  Fenechiu. 

Domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Ovidiu Cristian 
Iane.   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, 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 absentat doamna şi domnii deputaţi 
Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel  Fenechiu şi Sorin Constantin Stragea,. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 473/2013 – fond; 

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor P.l.x 544/2013 - fond;  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor P.l.x 553/2013 – fond; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului P.l.x 452/2013 – fond; 

5. Propunerea legislativă privind adopţia în România P.l.x 506/2013 – fond; 
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 P.l.x 627/2013 – fond; 
7. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil P.l.x 670/2013 – fond; 
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind 

aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii international de copii, adoptată la 
Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 P.L.x 671/2013 
– fond; 

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului P.l.x 569/2013 – fond; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului P.l.x 578/2013 – fond; 

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre 
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul 
criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti , la 
15 octombrie 2013 P.L.x 2/2014 – fond; 

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi 
cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre, pe de o parte, şi Republica 
Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 P.L.x 7/2014 – 
fond; 
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13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare între 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 P.L.x 8/2014 – fond; 

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare 
între Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de 
altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012 P.L.x 9/2014 – fond; 

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare 
între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de 
altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013 P.L.x 10/2014 – fond; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea 
şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi a altor acte normative P.l.x 11/2014 – aviz; 

17. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor P.l.x 516/2013 – aviz; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.L.x 581/2013 – aviz; 

19. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul pubic al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei 
Manasia , judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , 
judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia P.l.x 582/2013 – 
aviz; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu P.l.x 584/2013 – aviz; 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.l.x 585/2013 – aviz; 

22. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor 
tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier P.l.x 586/2013 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor P.l.x 587/2013 
– aviz; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal P.l.x 588/2013 – aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu P.l.x 589/2013 – aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea 
unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului P.l.x 590/2013 – 
aviz; 

27. Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevazute la art.IV alin.(1) 
din Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a 
derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative P.l.x 591/2013 – aviz; 
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28. Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul 
României şi nivelul taxelor aferente acestora P.l.x 592/2013 – aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD P.l.x 
593/2013 – aviz; 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 
2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri P.l.x 594/2013 – aviz; 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor P.l.x 595/2013 – aviz; 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea 
nr.107/1996-Legea apelor P.l.x 596/2013 – aviz; 

33. Propunerea legislativă privind trecerea canalului şi barajului de pe pârâul 
Buşumei din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -
Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ P.l.x 597/2013 – aviz; 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 
nr.20/18 august 1997 P.l.x 602/2013 – aviz; 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 
22/09/1993 P.l.x 603/2013 – aviz;; 

36. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor P.l.x 604/2013 – aviz; 

37. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională 
P.l.x 609/2013 – aviz; 

38. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării 
Independenţei României P.l.x 616/2013 – aviz; 

39. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri P.l.x 617/2013 – aviz; 

40. Propunerea legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003, 
codul muncii P.l.x 618/2013 – aviz; 

41. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 P.l.x 619/2013 – 
aviz; 

42. Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 
decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată P.l.x 
620/2013 – aviz; 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 621/2013 – aviz; 

44. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorilor P.l.x 622/2013 – aviz; 

45. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanţa 
Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală P.l.x 623/2013 – aviz; 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal P.l.x 624/2013 – aviz; 
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47. Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă P.l.x 626/2013 – 
aviz; 

48. Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de 
majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici P.l.x 628/2013 – aviz; 

49. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii P.l.x 629/2013 – aviz; 

50. Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în 
îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate P.l.x 630/2013 – aviz; 

51. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu P.l.x 631/2013 – aviz; 

52. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea 
nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice P.l.x 632/2013 – aviz; 

53. Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte drept 
sărbătoare legală în care nu se lucrează P.l.x 634/2013 – aviz; 

54. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 
privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate P.l.x 636/2013 – aviz; 

55. Propunerea legislativă pentru modficarea şi completarea unor acte normative 
P.l.x 638/2013 – aviz; 

56. Propunerea legislativă privind facilităţile acordate şomerilor pentru transportul 
intern P.l.x 639/2013 – aviz; 

57. Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, 
Codul Muncii P.l.x 640/2013 – aviz; 

58. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore P.l.x 641/2013 – aviz; 

59. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 
aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare 
P.l.x 642/2013 – aviz; 

60. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă P.l.x 643/2013 – 
aviz; 

61. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 644/2013 – aviz; 

62. Propunere legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din 
învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial P.l.x 645/2013 – aviz; 

63. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 
iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.l.x 646/2013 – aviz; 

64. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul 
Fiscal P.l.x 647/2013 – aviz; 

65. Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice P.l.x 
648/2013 – aviz; 
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66. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 649/2013 – aviz; 

67. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
650/2013 – aviz; 

68. Propunerea legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 P.l.x 651/2013 – aviz; 

69. Propunerea legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 
652/2013 – aviz; 

70. Proiectul de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 662/2013 – aviz; 

71. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 676/2013 – aviz; 

72. Propunerea legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe 
venituri din salarii şi venituri asimilate acestora P.l.x 677/2013 – aviz; 

73. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 
Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti P.l.x 678/2013 – aviz; 

74. Propunere legislativă pentru reintrarea în administraţia Statului a clădirii "Casa 
radio " din Calea Plevnei, Bucureşti, în vederea construirii unui complex muzeal şi de săli de 
conferinţe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste P.l.x 687/2013 – aviz; 

75. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
P.l.x 566/2013 – aviz; 

76. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
privind Legea Educaţiei Naţionale P.l.x 568/2013 – aviz; 

77. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră P.l.x 
570/2013 – aviz; 

78. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 P.l.x 571/2013 – aviz; 

79. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 
P.l.x 658/2013 – aviz; 

80. Propunerea legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi P.l.x 660/2013 – aviz; 

81. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru 
luarea unor măsuri în domeniul învăţământului P.L.x 1/2014 – aviz; 

82. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice 
administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 
octombrie 2013 P.L.x 3/2014 – aviz; 

83. Proiectul de Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave 
cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia 
MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008 P.L.x 4/2014 – 
aviz; 
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84. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între 
Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de 
altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 P.L.x 5/2014 – aviz; 

85. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la 
Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 
aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 P.L.x 6/2014 – aviz; 

86. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal P.l.x 663/2013 – aviz; 

87. Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea 
mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului P.l.x 665/2013 
– aviz; 

88. Propunerea legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal P.l.x 669/2013 – aviz; 

89. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 674/2013 – aviz; 

90. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991-Legea contabilităţii 
P.l.x 682/2013 – aviz; 

91. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 685/2013 – aviz; 

92. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2001 privind frontiera de stat P.l.x 686/2013 – aviz; 

 
 

 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 10 februarie au 
început la ora 16.00 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 majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

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. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 11 februarie au 
început la ora 08.30 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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 Secretarul general al Camerei Deputaţilor prin care a transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi Scrisoarea domnului procuror Gheorghe Popovici, Şef al 
Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Departamentului Naţional Anticorupţie, prin care 
sunt solicitate documentele referitoare la procedura legislativă derulată de Camera 
Deputaţilor în ceea ce priveşte Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară ( 
PLx 247/2013); 

În urma dezbaterilor, faţă de cele menţionate în scrisoarea Departamentului Naţional 
Anticorupţie membrii Comisiei au precizat că documentele referitoare la evoluţia procedurii 
legislative privind aprobarea iniţiativei legislative  sunt documente publice şi sunt afişate pe 
pagina de internet a Camerei Deputaţilor. 

De asemenea membrii Comisiei au reliefat faptul că în ceea ce priveşte răspunderea 
penală a parlamentarului ea intervine numai pentru fapte care nu au legătura nici cu 
voturile şi nici cu opiniile politice exprimate de parlamentar în exercitarea mandatului sau. 
De altfel, prevederile art. 72 din Constituţia României, republicată, reglementează o trăsătura 
esenţială a mandatului parlamentar în temeiul căreia parlamentarul este protejat faţă de 
eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar putea comite împotriva persoanei sale şi care îi 
asigură acestuia independenţa, libertatea şi siguranţa în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor 
care îi revin potrivit Constituţiei şi legilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere) 
transmiterea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor punctual de vedere conform căruia 
Biroul Permanent poate să ceară Departamentului Naţional Anticorupţie, în legătura cu 
această solicitare, date suplimentare cu privire la existent unei cercetări penale care sa vizeze 
un parlamentar cu privire la voturile şi opiniile exprimate. Totodată, Biroul Permanent ar 
trebui sa ceară, Departamentului Naţional Anticorupţie, date si referinţe suplimentare 
referitoare la ultimele trei puncte din solicitarea transmisă. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 11 
februarie au fost suspendate 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 februarie au fost 
reluate la ora 14.15 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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 pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
Penal P.L.x 12/2014 – fond; 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la 
New York, la 2 aprilie 2013, şi semnat de România la New York, la 3 iunie 2013 P.L.x 
13/2014 – aviz; 

La punctele 74 şi 86-92 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

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 (o abţinere). 
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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 respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

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 respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

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 majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 81, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă cu amendamente aprobate, a 
iniţiativei legislative. 

La punctul 2, în avizare, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul  7, 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 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 amânare a dezbaterii 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 propunerii 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 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 (2 voturi împotrivă). 

La punctul  10, 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 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 Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
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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  8, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul  11, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul  13, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul  14, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul  15, 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 unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 11 
februarie au fost suspendate de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 12 februarie au fost 
reluate la ora 10.30 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au reluat discuţiile  la punctul  10, în fond, al ordinii de zi la care a 
participat, în calitate de invitat, domnul Ioan Oprea, adjunct al Avocatului Poporului. 

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 (7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

La punctul 79, 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 18, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor  iniţiativei legislative. 

La punctul 19, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 
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La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă, 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 majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 23, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 24, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 25, 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 26, 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 27, 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 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, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 33, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 34, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 35, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

Domnul deputat deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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 Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor care a transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală prin 
care transmite sentinţa penală privind pe domnul deputat Relu Fenechiu, nr.4c-11/95 din 11 
februarie 2014. 
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Urmare sesizării transmisă de Biroul Permanent, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au analizat scrisoarea Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală prin 
care transmite sentinţa penală privind pe domnul deputat Relu Fenechiu, şi  au hotărât să 
înainteze Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor Raportul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, însoţit de Proiectul de hotărâre a Camerei Deputaţilor privind 
vacantarea unui loc de deputat. 

La punctul 49, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor  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 punctul 37, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 38, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 39, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor  iniţiativei legislative. 

La punctul 40, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 41, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 42, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 44, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 45, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

Domnul deputat deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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. Reexaminarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii 
pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare P.L.x 579/2013 – fond; 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au horărât admiterea în parte a cererii de 
reexaminare a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru 
Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, urmând ca raportul Comisiei să fie aprobat 
într-o şedinţă ulterioară. 

La punctele 46-48, 50-73, 75-78, 80 şi 82-85 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 12 
februarie 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  13 februarie 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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