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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 30.06.2014 
                Nr. 4c-11/758 

 
 

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

 30 iunie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 

iunie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Nicolae-Ciprian Nica, 
Valeria-Diana Schelean, Theodor Cătălin Nicolescu, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel 
Andronache,  Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Gorghiu Alina-Stefania, Marius Manolache, 
Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Eugen Nicolicea, Victor 
Roman, Elena Cătălina Ştefănescu şi Fenechiu Cătălin Daniel. Au absentat domnii 
deputaţi: Sorin Constantin Stragea,  Daniel Ionuţ Bărbulescu, Iusein Ibram, Ion Marocico 
şi Cosmin Necula. 

 Domnul deputat Ciucă Liviu-Bogdan a fost înlocuit de domnul deputat Damian 
Florea, doamna deputat Cătăniciu Steluţa Gustica a fost inlocuită de domnul deputat Radu 
Zlati, domnul deputat Adam Ioan a fost înlocuit de domnul deputat Ninel Peia, domnul 
deputat Cupşa Ioan a fost înlocuit de domnul deputat Daniel Iane, domnul deputat Ionescu 
Aurelian a fost înlouit de domnul deputat Cezar Cioată, domnul deputat Vasile Varga a fost 
înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară.  

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Adresa Secretarului General nr.718 BP prin care se înaintează Scrisoarea 
ministrului justiţiei cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Titi Holban, 
formulată în dosarul nr.219/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente P.l.x 297/2014 – aviz; 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală P.l.x 319/2014 – 
aviz; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 320/2014 – aviz; 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea 
nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României P.l.x 326/2014 – 
aviz; 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale P.l.x 267/2014 – aviz; 

7. Proiect de Lege privind economia socială P.l.x 335/2014 – aviz; 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de 
protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de costă a Mării Negre P.l.x 341/2014 – aviz; 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii P.l.x 
342/2014 – aviz. 

 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 30 iunie au fost 
conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
 

La punctul  1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, ca 
dezbaterile să fie secrete, conform prevederilor regulamentare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât că nu a fost întrunită majoritatea 
de voturi necesară pentru aprobarea cererii ministrului justiţiei referitoare la  solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind încuviinţarea arestării 
preventive a domnului deputat Titi Holban. 

 
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 

aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 

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

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

aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 
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La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii 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 9, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

Domnul 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. Proiect de Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response 
and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-
RO la aceste două organisme non-guvernamentale, Plx 346- 2014- aviz. 

La punctul 1, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei  au aprobat, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 30 iunie 
2014 au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
 
 
 

 
             VICEPREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

            Nicolae Ciprian NICA                                             Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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