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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 25.04.2013 
                Nr. 31/561 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 23-24 aprilie 2013 

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

aprilie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Gabriel Andronache, Theodor Cătălin 
Nicolescu, Ion Adam, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan Cupşa, 
Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel Florea, Florian Daniel Geantă,  Mircea Grosaru, Iusein 
Ibram, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat 
doamnele şi domnii deputaţi: Alina Gorghiu, Valeria-Diana Schelean, George Becali, 
Cătălin Daniel Fenechiu şi Bogdan Mihăilescu. 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - PLx 35/2013 – 
fond. 
2.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2012 privind 
unele măsuri pentru derularea opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor 
contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea 
Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia 
Sud"- S.A.- PLx 40/2013 – fond. 
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3. Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în 
Bucureşti, zona "Parcul Tineretului" - PLx 686/2009 – fond. 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din Legea 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 - PLx 65/2012 - fond 
5. Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România 
- PLx 654/2009 – fond. 
6. Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, 
cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor 
comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în 
cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor - PLx 142/2012 – fond. 
7. Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente 
activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii - PLx 749/2010 – fond. 
8. Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii - PLx 
87/2011 – fond. 
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulații a cetăţenilor români în străinătate - PLx 113/2013 – fond. 
10. Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - PLx 
181/2011 – fond. 
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare - 
PLx 372/2011 – fond. 
12. Proiect de Lege privind trecerea colecţiei de timbre a României de la Compania 
Naţională Poşta Română în Patrimoniul Băncii Naţionale a României - PLx 417/2012 – 
fond. 
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti - PLx 868/2007 – fond. 
14. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul magistraţilor - PLx 72/2006 - fond. 
15. Reexaminarea Legii privind personalul Curţii Constituţionale - PLx 264/2007 – 
fond. 
16. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor - PLx 242/2008 – fond. 
17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - PLx 442/2009 – fond. 
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18. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2013 
privind modificarea Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative conexe - PLx 88/2013 – fond. 
19.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule - PLx 107/2013 – aviz. 
20.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 
privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - PLx 103/2013 – 
aviz. 
21.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice - PLx 112/2013 – aviz. 
22.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 - PLx 114/2013 – 
aviz. 
23.  Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a 
desfăşurării eficiente şi democratice a alegerilor nr.31/361/12.03.2013 – subsidiaritate. 
24.  Propunere de directivă (45) reglementează regimul interzicerii spălării banilor şi 
finanţării terorismului în statele membre ale UE. 

Propunere de regulament(44) stabilind normele privind informaţiile cu privire la 
platitor şi la beneficiarul plaţii care însoţesc transferurile de fonduri, în scopul prevenirii, 
descoperirii şi investigării activităţilor de spalare a banilor şi de finanţare a terorismului 
atunci cand se transferă fonduri. nr.31/231/20.02.2013 – fond. 
25.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, 
referitoare la aspecte de ordin procedural legate de actele normative al căror obiect de 
reglementare îl constituie contribuţia trimestrială datorată de deţinătorii autorizaţiilor de 
punere pe piaţă a medicamentelor nr.31/488/09.04.2013 – fond. 
 
 În timpul dezbaterilor, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă a supus la vot, şi a fost aprobată în unanimitate, suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: 
1.  Propunere legislativă privind organizarea activităţii de lobby - PLx 581/2010 – 
fond. 
2.  Proiect de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România - PLx 
39/2011- fond. 
3.  Propunere legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii, comuna 
Răduleşti, jud.Ialomiţa, în satul Răduleşti - PLx 100/2013 – aviz. 
4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la Legea 
nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările şi 
completările ulterioare - PLx 101/2013 – aviz. 
5.  Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
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imunităţi, Decizia Curţii Constituţionale nr.672/26.06.2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii - nr.31/620/4.09.2012. 
 
 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 Ciprian-Nicolae Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, domnul 
secretar de stat Manuel Donescu şi doamna secretar de stat Georgeta Bratu, din cadrul 
Ministerului Economiei, precum şi domnul vicepreşedinte Mircea Fechet şi doamna 
director Alexandra Mihai din cadrul A.N.R.M.A.P. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot amânarea discutării proiectului de lege cu o săptămână, propunere 
aprobată de majoritatea celor prezenţi (2 voturi împotrivă). 

La punctul 2 al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, domnul 
secretar de stat Manuel Donescu şi domnul director Cornel Bobâlcă din cadrul 
Ministerului Economiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a propus întocmirea unui raport de aprobare a proiectului de lege, cu un 
amendament al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele  3-7 ale ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, domnul 
secretar de stat Aurel Moţiu din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a propus amânarea dezbaterilor iniţiativelor legislative, propuneri care au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, în fond, a participat, în calitate de invitat, domnul 
secretar de stat Gelu Puiu din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, 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 9 al ordinii de zi, a participat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe, şef al Departamentului Relaţia cu 
Parlamentul din cadrul acestui minister, care a solicitat amânarea dezbaterii. Solicitarea 
a fost supusă votului de către domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, membrii comisiei aprobând amânarea cu unanimitate de voturi. 

La punctele  10 şi 11, în fond, al ordinii de zi, au participat, în calitate de invitaţi,  
domnul secretar de stat Aurel Moţiu din partea Ministerului Justiţiei şi domnul secretar 
de stat Gelu Puiu din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a formulat propuneri de amânare a dezbaterilor iniţiativelor legislative, 
propunerile care au fost aprobate cu unanimitate de voturi 
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La punctul 12 al ordinii de zi, au participat ca invitaţi doamna secretar de stat 
Irina Cojal din partea Ministerului Culturii, precum şi doamna Elena Dumitrică, domnul 
Gabirel Mladovici şi Cristian Scăiceanov, consilieri juridic din cadrul B.N.R. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot amânarea discutării proiectului cu o săptămână, propunere 
aprobată de majoritatea celor prezenţi (2 voturi împotrivă). 

La punctul 13 al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, domnul şef 
serviciu Gheorghe Marinescu din partea Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot amânarea discutării proiectului de lege cu o săptămână, 
propunere aprobată de majoritatea celor prezenţi (2 voturi împotrivă). 

La punctul 14 al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, domnul secretar 
de stat Aurel Moţiu din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot amânarea discutării proiectului cu două săptămâni, propunere 
aprobată de majoritatea celor prezenţi (2 voturi împotrivă). 

La punctul 15 al ordinii de zi, în fond, a participat, în calitate de invitat, domnul 
secretar de stat Aurel Moţiu din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele 
de şedinţă, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a proiectului 
de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată de majoritatea celor prezenţi (2 
voturi împotrivă). 

La punctul 16 al ordinii de zi, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele 
de şedinţă, a propus amânarea discutării proiectului cu două săptămâni, propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 17 al ordinii de zi, domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele 
de şedinţă, a propus constituirea unei subcomisii  formată din domnii deputaţi Theodor-
Cătălin Nicolescu , Cosmin Necula , Ioan Cupşa  şi doamna  Valeria-Diana Schelean, 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul 18 al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, domnul secretar 
de stat Aurel Moţiu din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot amânarea discutării proiectului cu două săptămâni, propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
  

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 24 aprilie au 
început la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. La şedinţă au participat 
următorii domni şi doamne deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa Gustica Catanaciu, 
Nicolae-Ciprian Nica, Gabriel Andronache, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, 
Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, 
Daniel Florea, Florian Daniel Geantă,  Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Marius Manolache, 
Andras Levente Mátè, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor 
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Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii 
deputaţi: Alina Gorghiu, Valeria-Diana Schelean, George Becali, Cătălin Daniel 
Fenechiu şi Bogdan Mihăilescu. 
 
 Lucrările şedinţei au început cu reluarea dezbaterilor punctului 19. 
 În urma dezbaterilor, au fost avizate, cu unanimitate de voturi, proiectele de lege 
înscrise la punctele 19 – 22 ale ordinii de zi. 
 La punctul 23  al ordinii de zi domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele 
de şedinţă, a propus elaborarea unui proiect de opinie favorabilă referitor la 
iniţiativele legislative aflate în procedura de lucru în cadrul mecanismului decizional 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 
Uniunii Europene , propunere aprobată cu unanimitate de voturi.  
 La punctele 1 şi 2 ale anexei la ordinea de zi domnul deputat Ciprian-Nicolae 
Nica, preşedintele de şedinţă, a supus la vot amânarea discutării proiectelor cu patru 
săptămâni, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 3 al ordinii de zi domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot adoptarea unui aviz favorabil, propunere aprobată în unanimitate. 
 La punctul 4 al ordinii de zi domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot un aviz negativ, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată în 
unanimitate. 
 La punctul 5  al ordinii de zi domnul deputat Ciprian-Nicolae Nica, preşedintele 
de şedinţă, a supus la vot adoptarea unui raport favorabil, propunere aprobată de 
majoritatea celor prezenţi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 
 Conform dispoziţiilor art.136 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
textul se constituie într-o iniţiativă legislativă care se distribuie deputaţilor pentru a putea 
formula amendamente. 
 

 

                   PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 

              Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Niculina Badea 
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