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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 23.09.2014 
                Nr. 4c-11/987 

 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din zilele de 

16, 17 şi 18 septembrie 2014 
 

  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 

septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu 
Ciucă, Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean,Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin 
Constantin Stragea, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ 
Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian 
Ionescu, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina 
Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga.  

Doamna deputat Steluţa Gustica Catanaciu a fost înlocuită de domnul deputat 
Cătălin Drăguşanu, doamna deputat Luminiţa Pachel Adam a fost înlocuită de doamna 
deputat Marioara Nistor, doamna deputat Alina Gorghiu Adam a fost înlocuită de 
doamna deputat Raluca Ispir, domnul deputat Ion Marocico a fost înlocuit de domnul 
deputat Varol Amet şi domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat 
Titus Mircea Dobre. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu 
Ciucă, Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean,Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin 
Constantin Stragea, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ 
Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein 
Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, 
Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Elena Cătălina 
Ştefănescu şi Vasile Varga. A absentat doamna deputat Steluţa Gustica Catanaciu. 
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Doamna deputat Luminiţa Pachel Adam a fost înlocuită de doamna deputat 
Marioara Nistor, domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol 
Amet. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu 
Ciucă, Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean,Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin 
Constantin Stragea, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ 
Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein 
Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, 
Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamnele deputat: Steluţa Gustica Catanaciu şi Luminiţa Pachel 
Adam. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet, 
domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Molnar Zsolt. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în vederea punerii de acord cu 
Deciziile Curţii Constituţionale nr.53/2011, 54/2011 şi 738/2012 P.l.x 363/2014 – fond;  

2.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori P.L.x 345/2014 – fond;  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative P.L.x 351/2014 – fond; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală P.L.x 
392/2014 – fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260 din 4 
noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor P.l.x 383/2014 – aviz; 

6. Propunerea legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile 
agricole mici şi mijlocii P.l.x 384/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.82/2006 privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat P.l.x 
385/2014 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru desemnarea activului functional al societăţii 
comerciale Fortus SA Iaşi unitate strategică de imptranţă naţională şi suplimentară 
bugetului Ministerului Finaţelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 P.l.x 387/2014 – aviz; 
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9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 388/2014 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a 
Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare P.L.x 394/2014 
– aviz; 

11. Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de 
nivel superior ".ro " P.l.x 382/2014 – aviz; 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice P.L.x 395/2014 – aviz.; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din parte 
Uniunii Europene P.L.x 396/2014 – aviz.; 

14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor 
în Limbaj Mimico-gestual din România P.L.x 397/2014 – aviz.; 

15. Proiectul de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative 
din România P.L.x 399/2014 – aviz; 

16. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale pentru Egalitate 
Salarială P.l.x 400/2014 – aviz; 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şI completarea Legii nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 
14 noiembrie 2012 P.l.x 406/2014 – aviz; 

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

19. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Naţională 
a Costumului Popular Românesc P.l.x 408/2014 – aviz; 

20.  Propunerea legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE 
P.l.x 409/2014 – aviz; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate 
de alimentare cu energie termică a populaţiei P.l.x 372/2014 – aviz; 

22. Propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional P.l.x 402/2014 – aviz; 

23. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al 
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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; 

24. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la 
mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 
2013 P.L.x 358/2014 – aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, 
semnat la Kiev, la 10 martie 2014 P.L.x 410/2014 – aviz; 

26. Proiectul de Lege privind economia socială P.L.x 335/2014 – aviz; 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 16 septembrie au 

început la ora 15.10  în şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a Camerei Deputaţilor şi au fost conduse de domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul  4, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, doamna Irina Alexe, 
invitat, Secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, a precizat că 
Ministerul Afacerilor Interne a susţinut această iniţiativă legislativă conform 
competenţelor pe care le deţine. 

Pe parcursul dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a precizat că textul de lege este sau nu 
constituţional numai după Decizia Curţii Constituţionale. 

Domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei, a exprimat un 
punct de vedere conform căruia OUG nr.55/2014 este neconstituţională pentru că nu 
justifică urgenţa şi modifică instituţii fundamentale ale statului – unităţile administrativ-
teritoriale – lucru interzis de Constituţie. 

Membrii Comisiilor reunite au adresat, apoi, întrebări iniţiatorului la care doamna 
Sirma Caraman, secretar de stat, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei publice, a răspuns. 

Pe parcursul dezbaterilor iniţiativei legislative, amendamentele formulate de 
membrii Comisiei aparţinând grupului parlamentar PNL precum şi de domnul deputat 
Cătălin Daniel Fenechiu, au fost respinse cu majoritate de voturi de către membrii 
Comisiilor reunite.   

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
adoptare a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiilor reunite, dezbaterile continuând în 
şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul  3, în fond, al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, Victor 
Ciorbea, Avocat al Poporului care a prezentat, pe scurt, punctul de vedere al instituţiei 
de susţinere a iniţiativei legislative. 
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Amendamentele formulate de domnii deputaţi Gabriel Andronache şi Ioan Cupşa 
pe parcursul dezbaterilor, au fost respinse de către membrii Comisiei cu majoritate de 
voturi. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
adoptare a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 16 

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 17 septembrie au 
început la ora 15.15 şi au fost conduse, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 5 în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate 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, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 8, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 10 în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

La punctul 12, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

La punctul 16, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 17, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 18, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

La punctul 19, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 
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La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 21, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 22, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 23, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

La punctul 24, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 25, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 26, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

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. Raportul de evaluare nr.130848/G/II/28.12.2011 emis de Agenţia Naţională 
de Integritate, prin care s-a constatat încălcarea de către domnul Stoica Ştefan Bucur a 
regimului juridic privind incompatibilităţile rămas definitiv prin Decizia ÎCCJ nr.6734 
din data de 15.10.2013 nr.4c-11/1168/21.10.2013; 

 
La punctul  1, în fond, al ordinii de zi, a participat în calitate de invitat, domnul 

Augustin Zegrean, preşedinte, din partea Curţii Constituţionale care a cerut amânarea 
dezbaterilor în vederea formulării unui punct oficial de vedere al instituţiei. 

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 1, al anexei ordinii de zi, a participat domnul deputat Stoica Ştefan 
Bucur, în calitate de invitat.  

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a invitat pe domnul 
deputat Stoica Ştefan Bucur să prezinte punctul de vedere al domniei sale. Domnul 
deputat Stoica Ştefan Bucur a comunicat membrilor Comisiei că a aflat extrem de târziu 
de introducerea pe ordinea de zi a Raportului de evaluare nr.130848/G/II/28.12.2011 
emis de Agenţia Naţională de Integritate şi a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.418/2014. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a formulat 
propunerea de începere a dezbaterilor fără ca membrii Comisiei să formuleze un punct 
de vedere în această şedinţă. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate precum şi a a interpretărilor actelor 
normative aplicabile în acest caz, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru proxima şedinţă.  
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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 amânare a dezbaterii  proiectului de lege, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 

septembrie au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  18 septembrie 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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