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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 05 .05.2014 
                Nr. 4c-11/532 

 
 

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

 28 aprilie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 

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

Domnul deputat Sorin Constantin Stragea a fost înlocuit de domnul deputat Dumitru 
Chiriţă, domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu a fost înlocuit de doamna deputat Violeta 
Tudorie, doamna deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Romeo Nicoară, 
domnul deputat Cosmin Necula a fost înlocuit de domnul deputat Ninel Peia. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea ministrului justiţiei cu privire la solicitarea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind încuviinţarea arestării preventive a 
domnului deputat Florin Aurelian Popescunr.4c-11/497/24.04.2014; 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 28 aprilie au început 

la ora 13.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în temeiul 
prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca  lucrările Comisiei 
să fie secrete. În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
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Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
hotărât ca votul să fie secret. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, conform dispoziţiilor 
legale în vigoare, a supus la vot, cererea Ministrului Justiţiei referitoare la solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind încuviinţarea arestării 
preventive a domnului deputat Florin Aurelian Popescu, transmisă Camerei Deputaţilor.  

În urma numărării voturilor valabil exprimate, rezultatul a fost următorul:  
- 7 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat  
Florin Aurelian Popescu;  
- 15 voturi împotriva încuviinţării arestării preventive a domnului  
deputat Florin Aurelian Popescu;  
- 1 vot pentru „abţinere”.  
  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi apreciază, cu majoritate de voturi că, 

potrivit reglementărilor în materie penală nu sunt întrunite elementele necesare care să 
conducă la conturarea unei opinii în sensul aprobării cererii Ministrului Justiţiei, domnul 
Robert-Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, privind încuviinţarea arestării 
preventive a domnului deputat Florin Aurelian Popescu. 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 28 aprilie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

            Bogdan Liviu CIUCĂ                                                Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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