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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  14.03.2014 
                Nr. 4c-11/283 

 
 

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

 11, 12 şi 13 martie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 

martie 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, 
Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, 
Marocico Ion, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi 
Vasile Varga. A absentat doamna deputat Valeria-Diana Schelean. 

Doamna deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Romeo Nicoară. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 

martie 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, Cătălin Daniel 
Fenechiu, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Marocico Ion,  
Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen 
Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamnele şi domnul deputat: Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa şi 
Alina Gorghiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 
martie 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, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel 
Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Marocico Ion, Bogdan 
Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin 
Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi 
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domnii deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa şi Alina 
Gorghiu.  

Domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton 
Arpad. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi penale 
împotriva deputatului Chiţoiu Daniel, fost ministru; 

2.  Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" P.L.x 
238/2013 - fond;  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar P.L.x 96/2014 – fond; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice P.l.x 79/2014 – aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 81/2014 – aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului P.l.x 34/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune P.l.x 35/2014 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 P.l.x 37/2014 – aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale P.l.x 38/2014 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, 
adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la 
Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 
mai 2003 P.L.x 85/2014 – aviz; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 P.L.x 86/2014 – 
aviz; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare P.L.x 87/2014 – aviz; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii P.L.x 88/2014 – aviz; 

14. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol P.L.x 89/2014 – aviz; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect P.L.x 97/2014 – aviz; 

16. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, 



 3

în proprietatea private a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri P.L.x 98/2014 – 
aviz; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului 
Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii 
unei contribuţii financiare ce către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la 
organismele internaţionale P.L.x 99/2014 – aviz; 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 11martie au început 

la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât ca dezbaterile să fie 
secrete. 

În urma studierii dosarului şi a opiniilor exprimate cu prilejul dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (16 voturi împotriva cererii de urmărire penală, 
5 voturi pentru, 4 buletine de vot au fost anulate ca urmare a neexercitării votului şi un vot 
nul), că nu sunt elemente care să ducă la conturarea unei opinii în sensul formulării cererii 
privind începerea urmăririi penale a domnului deputat Daniel Chiţoiu, fost ministru al 
Finanţelor Publice.  

Dezbaterile şedinţei Comisiei au fost suspendate. 
Dezbaterile şedinţei Comisiei au fost reluate la ora 15.00 şi au fost conduse alternativ 

de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi de domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi . 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a informat membrii 
Comisiei cu propunerile referitoare la temele pentru dezbatere publică primite de conducerea 
Comisiei pănă la această dată şi a formulat propunerea de aprobare de dezbatere a lor, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei. 

La cerearea formulată de domnul deputat Gabriel Andronache referitoare la 
introducerea pe ordinea de zi a P.L.x 647/2010 referitoare la despăgubirile acordate foştilor 
deţinuţi politici, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a informat membrii Comisiei că 
această iniţiativă legislativă va fi introdusă pe ordinea de zi dar va fi dezbătută  şi aprobată, 
în fond, în şedinţa Comisiei din proxima săptămână. Spusă la vot, această propunere a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, 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 5, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 6, 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 7, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 



 4

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

La punctul 10, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 12, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

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

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

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 12 martie au început 
la ora 10.00 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele 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 favorabilă, 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 majoritate de voturi, avizarea favorabilă (o abţinere), 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, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele 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 majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 
Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a formulat o propunere 

de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi: 

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

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 
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propunere de aprobare a unui raport înlocuitor de adoptare a cererii de Reexaminare, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 12 martie 
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  13 martie 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. 

 
 
 
 

 
                  PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

            Bogdan Liviu CIUCĂ                                                Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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