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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 Bucureşti, 17.09.2013 

                Nr. 4c-11/987 
 

 
 
 
 

SINTEZA 
 
a lucrărilor Comisiei din zilele de marţi, 3 septembrie 2013, ora 14.30, 

miercuri, 4 septembrie 2013, ora 10.00 şi joi, 5 septembrie 2013, ora 10.00  
  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

marţi, 3 septembrie 2013, ora 14.30, miercuri, 4 septembrie 2013, ora 10.00 şi joi, 5 
septembrie 2013, ora 10.00  

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de marţi, 3 
septembrie 2013, au început la ora 14.30 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Bogdan Liviu Ciucă,  Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Dănuţ Culeţu, Mihai-Bogdan Diaconu, 
Daniel Florea, Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Andras Levente Mátè, Ion-Bogdan 
Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin 
Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat: doamnele deputat Steluţa Gustica 
Cătăniciu,  Alina-Ştefania Gorghiu, şi domnul deputat Ioan Cupşa. 

 
În şedinţa din marţi 3 septembrie 2013 membrii Comisiei au adoptat următoarea 

ORDINE DE ZI: 
1. Propunere Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării 
terenurilor agricole – PLx 149/201 – fond; 
2.  Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport - PLx 575/2009 – fond; 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 - PLx 394/2012 - fond; 
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - PLx 
124/2013 – fond; 
5. Proiect de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice - PLx 445/2010 – 
fond; 
6. Proiect de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice - PLx 738/2011 - 
fond; 
7.  Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi 
din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi - PLx 
101/2012 – fond; 
8. Proiect 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 - PLx 160/2013 - fond; 
9. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei " Delta 
Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea - PLx 161/2013- fond; 
10. Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 - PLx 
155/2013 - fond; 
11. Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statului Kuweit privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012 - PLx 229/2013 -  fond; 
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2013 
privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere 
a corupţiei - PLx 205/2013-  fond; 
13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2013 
pentru modificarea art.13 alin.(1 indice 2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie - PLx 243/2013 -  fond; 
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare - PLx 198/2013 – aviz; 
15. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 - PLx 199/2013 – aviz; 
16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 - PLx 200/2013 – aviz; 
17. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală 
a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscal cu privire la 
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impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012 - PLx 
230/2013 – aviz; 
18. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul 
protecţiei martorilor adoptat la Štiřín , Republica Cehă la 24 mai 2012 , semnat de 
România la Štiřín Republica Cehă, la aceeaşi data - PLx 231/2013 – aviz; 
19. Propunere legislativă pentru completarea art.86 din Legea nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare - PLx 242/2013 – aviz; 
20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice - PLx 212/2013 – aviz; 
21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor - PLx 213/2013 – aviz; 
22. Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - PLx 216/2013 – aviz; 
23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - PLx 217/2013 – 
aviz; 
24. Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei 
Naţionale a României, sărbatoare naţională legală zi nelucrătoare - PLx 220/2013 – aviz; 
25. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă - PLx 221/2013 - aviz; 
26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun - PLx 222/2013 – 
aviz; 
27. Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii - PLx 224/2013 - aviz; 
28. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală - PLx 233/2013 - aviz; 
29. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2013 
privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a 
creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi 
Neferoase " REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent - PLx 234/2013 - aviz; 
30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2013 
privind reglementarea unor măsuri financiare - PLx 235/2013 - aviz; 
31. Proiect de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal - PLx 236/2013 - aviz; 
32. Proiect de Lege privind emisiile industriale - PLx 237/2013 - aviz; 
33. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, o notă privind incompatibilităţile şi imunitatea membrilor Parlamentului 
European - nr.31/831/27.06.2013 
34. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea  din partea domnului deputat Victor Roman referitoare la o 
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eventuală stare de incompatibilitate între calitatea de deputat şi asigurarea de consultanţă 
gratuită atât tehnică cât şi financiară pentru persoane fizice şi juridice - 
nr.31/620/13.05.2013 
35. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea  din partea domnului deputat Petru Andea prin care  solicită să i se 
precizeze dacă o eventuală numire în calitatea de prodecan al Facultăţii de Electrotehnică 
şi Electroenergetică a Universităţii Politehnica Timişoara este de natură să genereze o 
stare de incompatibilitate cu calitatea de deputat - nr.31/695/13.05.2013 
36. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea  din partea domnului deputat Mircea Grosaru referitoare la 
înfiinţarea unei subcomisii mixte comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului - 
nr.31/821/26.06.2013 – punct de vedere 
37. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, o informare referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.8 alin.(2) din 
Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice - nr.31/717/5.06.2013 – informare. 
 

În timpul dezbaterilor în şedinţa din 3 septembrie 2013, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a supus la vot 
suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: 
1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi scrisoarea din partea domnului deputat Liviu Harbuz referitoare la o eventuală 
situaţie de incompatibilitate între calitatea de parlamentar şi participarea în viitor în 
cadrul unor proiecte europene în calitate de manager şi de expert în implementare – 
nr.31/548/22.04.2013. 
  

La punctul 1 al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus trimiterea 
scrisorii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru a fi transmis Agenţiei 
Naţionale de Integritate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea 
unui raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea 
discutării proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea 
unui raport de aprobare a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 7 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus aprobarea 
raportului preliminar de respingere a proiectului de lege, transmis de către Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea 
unui raport favorabil privind proiectul de lege, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţă comună: 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea unui raport favorabil privind 
proiectul de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
negativă a a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 17 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 18 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 19 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 23 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
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favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 28 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de miercuri 4 

septembrie 2013, au început la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei şi au participat doamnele şi domnii deputaţiBogdan 
Liviu Ciucă,  Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Gabriel 
Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Dănuţ Culeţu, Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel 
Florea, Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Andras Levente Mátè, Ion-Bogdan Mihăilescu, 
Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin 
Stragea şi Vasile Varga. Au absentat: doamnele deputat Steluţa Gustica Cătăniciu,  
Alina-Ştefania Gorghiu, şi domnul deputat Ioan Cupşa. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus amânarea 
dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus amânarea 
dezbaterilor propunerii legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus amânarea 
dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 8, 9 şi 10 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus 
amânarea dezbaterilor proiectelor de lege, propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea 
unui raport favorabil, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 20 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus clasarea, 
întrucât raportul a fost depus anterior, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctele 21 şi 22 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la 
vot avizarea favorabilă a proiectelor de legi, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 24 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
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negativă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 25 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus amânarea 
dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 26 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 27 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus amânarea 
dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 29 şi 30 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la 
vot avizarea favorabilă a proiectelor de legi, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 31 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (3 abţineri). 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de joi 5 septembrie 

2013, au început la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei şi au participat doamnele şi domnii deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă,  
Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Gabriel Andronache, 
Luminiţa Pachel Adam, Dănuţ Culeţu, Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel Florea, Mircea 
Grosaru, Iusein Ibram, Andras Levente Mátè (înlocuit de domnul deputat Gabor 
Kereskenyi), Ion-Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen 
Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat: 
doamnele deputat Steluţa Gustica Cătăniciu,  Alina-Ştefania Gorghiu, şi domnul deputat 
Ioan CupşaLa punctul 30 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot transmiterea 
către Biroul Permanent a datelor solicitate, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctele 34 şi 35 domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a propus transmiterea către Biroul Permanent a 
punctelor de vedere primite de la Agenţia Naţională de Integritate în legătură cu 
eventuala stare de incompatibilitate în care ar putea fi domnii deputaţi Victor Roman şi 
Petre Andea. 

La punctul 36 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus amânarea 
dezbaterilor  scrisorii domnului deputat Mircea Grosaru referitoare la înfiinţarea unei 
subcomisii mixte, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 37 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a dat citire informării 
referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.8 alin.(2) din Legea nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţiure socială, a ordinii şi 
linistii publice. 

 
. 

 
 

                  PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
              Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Niculina Badea 
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