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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 06.10.2014 
                Nr. 4c-11/1016 

 
 
 

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

 29, 30 septembrie şi 1, 2 octombrie 2014 
 

  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 
septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, 
Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Andras 
Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, 
Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: 
Steluţa Gustica Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan 
Cupşa şi Cătălin Daniel Fenechiu. 

Domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Ionuţ Cristian 
Săvoiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 1 
octombrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu,Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, 
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Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, 
Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion 
Marocico, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Eugen Nicolicea, şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Valeria-Diana 
Schelean, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu şi Elena 
Cătălina Ştefănescu. 

Domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Ionuţ Cristian 
Săvoiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 
octombrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, 
Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Andras 
Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, şi 
Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu,Valeria-
Diana Schelean, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu şi Elena 
Cătălina Ştefănescu. 

Domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Ionuţ Cristian 
Săvoiu. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal P.L.x 12/2014 – fond;  

2.  Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul magistraţilor P.L.x 72/2006 – fond;  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 P.L.x 131/2014 – fond; 

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea altor legi P.L.x 824/2006 – fond; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.L.x 571/2010 – fond; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative-teritoriale P.L.x 
275/2013 – fond; 

7. 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; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 
din 1 martie 1991 a cetăţeniei române P.L.x 251/2014 – fond; 
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9. 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; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European P.l.x 284/2014 
– fond; 

11. Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor 
sau fundaţiilor P.l.x 306/2014 – fond; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională decizională în administraţia publică P.l.x 317/2014 – 
fond.; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al 
unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative P.L.x 393/2014 – fond.; 

14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 398/2014 – fond.; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetăţeniei române 
nr.21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, republicată P.l.x 433/2014 – fond; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali P.l.x 439/2014 – fond; 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 
aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti P.l.x 868/2007 – fond; 

18. Propunerea legislativă pentru modficarea şi completarea Legii nr.407/2006 a 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic P.l.x 253/2014 – fond; 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind 
dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii 
de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele 
de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb P.L.x 193/2011 
– fond; 

20.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială P.L.x 121/2014 – 
fond; 

21. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.51/2008 
privind ajutorul public judiciar în materie civilă P.l.x 305/2014 – fond; 

22. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare 
a alegerilor şi a referendumului din România P.l.x 424/2014 – fond; 
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23. Propunerea legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în 
materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal P.l.x 304/2014 – fond; 

24. Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a 
locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea Statului şi administrate de Societatea Naţională 
a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea P.l.x 309/2014 – fond; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea 
dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale 
amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 P.l.x 401/2014 – 
fond; 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor P.L.x 69/2014 – fond; 

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

28. Propunerea legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor P.l.x 360/2014 – fond; 

29. Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completarile 
ulterioare P.l.x 362/2014 – fond; 

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din 
penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventive, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanţelor pe durata 
desfăşurării activităţii acestor comisii P.L.x 142/2014 – fond; 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 
privind prevenirea şi combaterea pornografiei, precum şi a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal P.L.x 295/2014 – fond; 

32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare 
pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de actionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 442/2014 – aviz; 

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală P.L.x 440/2014 – 
aviz; 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2013 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice P.l.x 445/2014 – aviz; 
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35. Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice P.l.x 451/2014 – aviz;; 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea 
nr.53/2003 -Codul Muncii P.l.x 452/2014 – aviz; 

37. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor 
P.L.x 447/2014 – aviz; 

38. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) şi (2) ale art.135 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat P.l.x 450/2014 – aviz; 

39. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi 
consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi 
senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
şi din cadrul Curţii de Conturi P.l.x 404/2014 – aviz; 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea 
nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii P.l.x 407/2014 – aviz; 

41. Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din 
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată P.l.x 
449/2014 – aviz; 

42. Proiectul de Lege privind aprobarea Oronanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie P.L.x 441/2014 – aviz; 

43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 
P.L.x 444/2014 – aviz; 

44. Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) din Legea nr.198/2008 
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate P.L.x 448/2014 – 
aviz; 

45. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, raportul de control privind verificarea modului de formare, 
administrare şi utilizare a fondurilor publice în procesul de restituire a proprietăţilor, 
întocmit de Curtea de Conturi a României la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor nr.4c-11/1406/28.11.2013; 

46. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului avocat Florian Şurghie referitoare la domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu nr.4c-11/571/13.05.2014; 

47. Raportul de evaluare nr.33116/G/II/13.08.2014 privind pe Anton Marin nr.4c-
11/804/18.08.2014; 

48. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului Horia Georgescu, preşedintele Agenţei 
Naţionale de Integritate priind punerea în aplicare a Deciziei Înaltei Curţii de Casaţie şi 
Justiţie referitoare la domnul deputat Stoica Ştefan Bucur nr.4c-11/745/30.06.2014; 
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49. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate prin care transmite, spre 
informare, raportul de evaluare întocmit în cazul doamnei Ileana Savu, membru în 
Consiliul de administraţie al SRR în perioada iunie 2010 - iunie 2014 nr.4c-
11/944/17.09.2014; 

50. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea doamnei Oana Florea, director executiv al Fundaţiei 
pentru Apărare Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului, prin care informează Senatul că 
domnul Dacian Cioloş, comisar european pe probleme de agricultură, este urmărit penal în 
dosarul nr.203/P/2014, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu nr.4c-
11/945/17.09.2014.; 

51. Raportul de evaluare nr.35862/G/II/17.09.2014 privind pe domnul Demeter 
Andras Istvan nr.4c-11/989/24.09.2014; 

52. Raportul de evaluare nr.36159/G/II/19.09.2014 privind pe domnul Gliga 
Vasile Gheorge nr.4c-11/988/24.09.2014; 

53. Raportul de evaluare nr.35674/G/II/17.09.2014 privind pe domnul Miculescu 
Ovidiu, Preşedintele Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune nr.4c-
11/967/22.09.2014; 

54. Adresa BP prin care transmite comisiei juridice Decizia nr.392 din 2 iulie 
2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.59 alin.(2), art.60 
alin.(1) şi art. 62 alin.(3) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului nr.4c-
11/954/17.09.2014 nr. BP 939. 

55. Adresa BP prin care transmite comisiei juridice scrisoarea domnului deputat 
Vasilică Radu Costin referitoare la susţinerea în calitate de profesor a unor ore şi la o 
posibilă incompatibilitate cu statutul de deputat nr.4c-11/955/17.09.2014 nr.BP 941. 

56. Adresa BP prin care transmite comisiei juridice informarea grupului PDL 
referitoare la funcţiile de conducere la comisiile permanente care îi revin ca urmare a 
negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare nr.4c-11/956/17.09.2014 nr.BP 942. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 29 septembrie au 

început la ora 16.30 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele 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 înlocuitor de menţinere a raportului iniţial de 
respingere a cererii de reexaminare , propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a informat membrii Comisiei că există o 
solicitare adresată Ministerul Justiţiei,  din partea deputaţilor membrii ai grupurilor PNL-
PDL, de solicitare a unui raport de activitate şi a prezentării strategiei al acestuia pe 
următoarea perioadă. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 29 
septembrie 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 30 septembrie au 
început la ora 10.10 în şedinţă comună cu Comisia juridică, numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului României şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 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. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, prin care 
transmite nominalizările pentru ocuparea a două funcţii vacante de adjuncţi ai acestuia 
nr.4c-11/941/17.09.2014; 

La acest punct al anexei ordinii de zi, deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început dezbaterile cu o scurtă informare a 
membrilor Comisiilor reunite referitoare la numele celor doi candidaţi, respectiv domnul 
Mircea Criste şi doamna Magda Constanţa Ştefănescu. 

După această informare, domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a acordat cuvântul domnului Victor Ciorbea, Avocat al 
Poporului, care a făcut o scurtă prezentare a celor două persoane nominalizate subliniind 
calificările şi vasta experienţă a celor două persoane în domeniile pentru care au fost 
nominalizaţi. 

În continuare, domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi a invitat cele două persoane nominalizate să facă o scurtă 
prezentare a domniilor lor, după care membrii Comisiilor reunite au adresat întrebări 
candidaţilor la care aceştia au răspuns. 

Domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a subliniat faptul că cele două Comisii reunite au rolul să ofere tot sprijinul astfel 
încât instituţia Avocatului Poporului să fie independentă şi eficientă. De asemenea, domnia 
sa a formulat propunerea ca votul să fie deschis, prin ridicare de mână, propunere care a 
fost acceptată de membrii Comisiilor reunite. 

În urma votului exprimat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică, numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului 
României au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a domnului Mircea 
Criste şi a doamnei Magda Constanţa Ştefănescu, nominalizaţi la funcţiile de  adjuncţi ai 
Avocatului Poporului. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi şi cu următorul punct, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi: 

 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 P.L.x 413/2014 – aviz. 

La acest punct, în urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite  au aprobat, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 
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Dezbaterile şedinţei comune a  Comisiilor juridice reunite au fost declarate închise 
de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

Dezbaterile au continuat în cadrul Comisie juridice, de discuplină şi imunităţi, fiind 
conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte şi de domnul 
deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 7, 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  propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi şi cu următorul punct, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi: 

 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 
constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale P.L.x 250/2014 – fond. 

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 adoptare a unui  raport de respingere, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 
propunere de amânare a dezbaterii  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 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  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  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  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  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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
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 
formulat o propunere de adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
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 
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  14, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  15, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  16, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  17, 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  26, 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 adoptare a unui  raport de respingere a proiectului de lege, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul  27, 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  28, 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  propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  23, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul  18, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul  20, 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  21, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  22, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  24, 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 adoptare a unui  raport de respingere a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  25, 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 comun de adoptare a propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  29, 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  propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  30, 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  31, 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 adoptare a unui  raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 33, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, 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 negativă, a iniţiativei legislative. 
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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 unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, 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 unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 46 al ordinii de zi, membrii Comisiei, în urma dezbaterilor au constatat 
că nu există hotărâre de vacantare şi, astfel, nu există obiectul solicitării. 

La punctul 45 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 47 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 49 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 50 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 51 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 52 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 53 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 54 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
La punctul 56 al ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act. 
Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi şi cu 
următorul punct, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de 
voturi: Raportul de evaluare nr.23606/G/II/05.06.2014 privind pe domnul Claudiu Brînzan 
nr.4c-11/679/11.06.2014, unde membrii Comisiei  au luat act. 

Referitor la suplimentarea aprobată ordinii de zi cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea şi funcţionarea parcurilor 
industriale P.L.x 250/2014 – fond, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor, cu unanimitate de voturi. 

După dezbaterea acestui punct, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a suspendat şedinţa. 

Dezbaterile în Comisie au fost reluate la ora 15.15 şi au fost conduse de domnul 
deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul  19, în fond, al 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 amânare a dezbaterii  proiectului de lege, 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 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 cererea domnului deputat Adam Ioan, membrii Comisiei au revenit asupra 
punctului 11, în fond, al ordinii de zi şi au hotărât, cu unanimitate de voturi amânarea 
dezbaterilor propunerii legislative. 

La punctul  55 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare a 
dezbaterii  adresei Biroului Permanent, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 30 
septembrie 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 1 octombrie au 
început la ora 09.15 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care a comunicat membrilor 
Comisiei că dezbaterea punctului 48 al ordinii de zi va fi făcută în şedinţă secretă, 
conform prevederilor regulamentare. 

La punctul 48, în urma discuţiilor şi a punctelor de vedere formulate, membrii 
Comisiei, cu majoritate de voturi, au hotărât următoarele: 
          1.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nu are atribuţii prevăzute de lege şi 
regulament referitoare la constatarea demiterii de drept a deputatului Stoica Ştefan Bucur. 
          2. În cazul în care, plecând de la Decizia Curţii Constituţionale nr.460/2013 se 
doreşte o interpretare legislativă, membrii Comisiei fac precizarea că interpretarea o face 
Parlamentul care trebuie să declanşeze procedura legislativă în scopul adoptării unei legi 
prin care să fie interpretată o anumită dispoziţie legală. 

Membrii Comisiei au făcut precizarea că, în cadrul dezbaterilor s-au prezentat mai 
multe opinii ce au fost solicitate să fie anexatei punctului de vedere asumat prin vot, dar 
care nu au fost însuşite, prin vot, de membrii Comisiei: 
          - Reprezentanţii Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal au solicitat ca, 
în adresă să fie precizată sugestia adresată Biroului permanent prin care acesta să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor un proiect de hotărâre de încetare a mandatului de deputat în 
cazul de faţă, propunerea fiind însuşită şi susţinută şi de reprezentanţii Grupului 
parlamentar al Partidului Democrat Liberal; 
         - O altă discuţie avută în cadrul dezbaterilor a vizat situaţia în care Decizia Curţii 
Constituţionale nr.418/2014 face referire la „interdicţie” (pct.23, 24, 36, 39 şi 51 din 
considerentele deciziei) 

Membrii Comisiei au ţinut să precizeze că nici în această situaţie nu există procedură 
prevăzută de lege şi regulament care să dea posibilitatea Comisiei să se pronunţe prin 
raport. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 1 
octombrie 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  2 octombrie 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                                               Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,  
Alexandra Muşat    
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