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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  05 .05.2014 
                Nr. 4c-11/531 

 
 
 

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

 23 şi 24 aprilie 2014 
 

  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 

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

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 24 
aprilie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea,Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Adam, 
Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, 
Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, 
Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea  şi 
Elena Cătălina Ştefănescu. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica 
Catanaciu,Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa, Marius Manolache, Victor Roman şi 
Vasile Varga. 

Domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marko 
Attila Gabor. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

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

2.  Propunere 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;  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean 
Brăila P.L.x 425/2013 – fond; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes national, judeţean şi local P.L.x 599/2013 – fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu 
anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură P.l.x 664/2013 – fond; 

6. Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 
P.L.x 76/2014 – fond; 

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii partidelor 
politice nr.14/2003, precum şi a altor acte normative P.l.x 134/2014 – fond; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României P.l.x 153/2014 – fond; 

9. 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; 

10. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului P.l.x 
177/2014 – fond; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
Parlamentul European din anul 2014 P.L.x 183/2014 – fond; 

12. 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 



 3

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; 

13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a 
României, nr.51 din 29 iulie 1991 P.l.x 115/2014 – fond; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea TITLULUI XV-
"Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii 
medicale, sanitare şi farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii P.l.x 146/2014 – aviz; 

15. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.l.x 147/2014 – aviz; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 148/2014 – aviz; 

17. Propunerea legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice P.l.x 149/2014 – aviz; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice P.l.x 150/2014 – aviz; 

19. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua 
Persoanelor Vârstnice P.l.x 152/2014 – aviz; 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura P.L.x 165/2014 – aviz; 

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

22. Proiectul de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor Apuseni 
P.L.x 171/2014 – aviz; 

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 P.L.x 
179/2014 – aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea 
de actioner al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -
S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative P.L.x 184/2014 – aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice P.L.x 186/2014 – aviz; 

27. Propunerea legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal P.l.x 187/2014 – aviz; 

28. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
dietetician P.l.x 188/2014 – aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul 
muncii P.l.x 189/2014 – aviz; 
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30. Propunerea legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul 
asigurărilor sociale de stat P.l.x 166/2014 – aviz; 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semninţelor de 
consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de 
garantare pentru certificatele de depozit P.l.x 168/2014 – aviz; 

32. Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului 
profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice P.l.x 172/2014 – aviz; 

33. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 173/2014 – aviz; 

34. Propunerea legislativă privind funcţionarea şi desfăşurarea activităţii 
ştiinţifice şi tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino P.l.x 176/2014 – aviz; 

35. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de 
primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional P.L.x 
190/2014 – aviz;; 

36. Proiectul Legii -Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole P.L.x 191/2014 – aviz; 

37. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere P.L.x 192/2014 – aviz; 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea 
nr.92/2007 privind transportul public local P.l.x 195/2014 – aviz; 

39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.155/2010- 
Legea Poliţiei Locale P.l.x 196/2014 – aviz; 

40. Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor 
-cazuri sociale P.l.x 197/2014 – aviz; 

41. Propunerea legislativă privind facilităţile acordate elevilor -cazuri sociale 
pentru transportul public în comun P.l.x 198/2014 – aviz; 

42. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Literaturii Române 
P.l.x 199/2014 – aviz; 

43. Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălţării Domnului -Ziua 
Eroilor, sărbătoare naţionale legală, zi nelucrătoare P.l.x 200/2014 – aviz; 

44. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 201/2014 – aviz; 

45. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
dietetician P.l.x 202/2014 – aviz; 

46. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 mai Ziua Independenţei 
Naţionale şi Ziua Parlamentului României P.l.x 203/2014 – aviz;; 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc P.l.x 
204/2014 – aviz;; 

48. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă P.l.x 205/2014 – aviz;; 

49. Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi cu caracter cultural cu 
ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată P.l.x 206/2014 – aviz;; 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 23 aprilie au început 

la ora 14.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctele  2, 3 şi 7 în fond, ale 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 iniţiativelor 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 proiectului de lege, 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  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 respingere a 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 amânare a dezbaterii  propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, 
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 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  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  12, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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  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 propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere), avizarea negativă, a 
iniţiativei legislative. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă, 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, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), 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 negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (7 abţineri), 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, amânarea dezbaterii, a iniţiativei legislative. 

La punctul 22 în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 23, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

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

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

La punctul 30, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate 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 favorabilă, a iniţiativei legislative. 
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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 majoritate de voturi (2 abţineri), 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. 

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 unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 38, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 39, 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 40, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 42, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 44, 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 45, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 46, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 47, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 48, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 49, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

Membrii Comisiei au aprobat revenirea la dezbaterile punctului 25 al ordinii de zi şi 
reluarea votului. Astfel, la punctul 25, 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. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 23 
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  24 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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