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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 15.04.2014 
                Nr. 4c-11/466 

 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din zilele de 
 7, 8, 9 şi 10 aprilie 2014 

 
  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7  

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

Domnul deputat Ion Adam a fost înlocuit de domnul deputat Sorin Avram Iacoban, 
domnul deputat Daniel Florea a fost înlocuit de domnul deputat Dorel Covaci, doamna 
deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de doamna deputat Elena Uioreanu, domnul deputat 
Bogdan Mihăilescu a fost înlocuit de domnul deputat Constantin Adăscăliţei, domnul 
deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit de domnul deputat Ioan Bălan. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 aprilie 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, 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,  Sorin Constantin Stragea, Elena 
Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. A absentat doamna deputat Alina Gorghiu. 

Domnul deputat Ioan Adam a fost înlocuit de domnul deputat Criatian Ionuţ Săvoiu. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 aprilie 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Cătănaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Adam, Gabriel 
Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, 
Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, 
Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, 
Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au 
absentat doamnele deputat Valeria-Diana Schelean şi Alina Gorghiu. 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 
aprilie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Adam, 
Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, 
Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, 
Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Cătănaciu, Luminiţa Pachel 
Adam, Ioan Cupşa, Alina Gorghiu, Niculina Mocioi şi Sorin Constantin Stragea. 

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

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea P.L.x 33/2014 - fond; 

2.  Proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
P.L.x 90/2014 – 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 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 
P.L.x 76/2014 – fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 
P.l.x 292/2013 – fond; 

6. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul 
national de decoraţii al României P.L.x 145/2014 – fond; 

7. Proiectul de Lege pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
P.L.x 133/2014 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
Educaţiei Fizice şi Sportului P.l.x 136/2014 – aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 din Legea 
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ P.l.x 137/2014 – aviz; 
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10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă P.L.x 
139/2014 – aviz; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate 
în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative P.L.x 
141/2014 – aviz; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale P.l.x 114/2014 – aviz; 

13. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Culeţu Dănuţ referitoare la desfăşurarea 
activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat, nr.4c-11/133/17.02.2014; 

14. Comunicare: Agenda Uniunii Europene pentru Justiţie pentru 2020 - 
Consolidarea încrederii, mobilitate şi dezvoltare în cadrul Uniunii. (COM - 144), nr.4c-
11/352/31.03.2014; 

15. Comunicare: Realizarea unei Europe deschise şi sigure. (COM - 154), nr.4c-
11/353/31.03.2014; 

16. Comunicare:Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept. (COM - 
158), nr.4c-11/354/31.03.2014; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 7 aprilie au început la 

ora 16.00 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte şi 
domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele  Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

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 respingere 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 7 aprilie 
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 8 aprilie 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 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

În urma acestei decizii, membrii Comisiei au hotărât suspendarea şedinţei. 
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La ora 14.00, membrii Comisiei au reluat dezbaterile iniţiativelor legislative incluse 
în ordinea de zi apobată. 

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

La punctele 14 - 16, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor. 

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

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 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 3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale asupra propunerii 
legislative, membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor pe articole în şedinţele 
viitoare. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat o propunere de introducere pe 
ordinea de zi a P.l.x 647/2010, propunere care, a fost aprobată spre introducere în proxima 
şedinţă, cu unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. 

La punctul  6, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul 13,membrii Comisiei au hotărât că nu există stare de incompatibilitate 
între calitatea de deputat şi activitatea didactică a domnului deputat Dănuţ Culeţu. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 8 aprilie 
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 9 aprilie au început la 
ora 10.15 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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La punctul  4, 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 unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 9 aprilie 
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  10 aprilie 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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