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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 21.10.2014 
                Nr. 4c-11/1066 

 
 

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

14, 15 şi 16 octombrie 2014 
 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 14 octombrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Nicolae-
Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Gabriel Andronache, Ioan Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein Ibram, 
Aurelian Ionescu, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Eugen 
Nicolicea şi Elena Cătălina Ştefănescu. Au absemtat doamnele şi domnul deputat: 
Valeria-Diana Schelean, Steluţa Gustica Catanaciu şi Marius Manolache. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a fost înlocuit de domul deputat Claudiu 
Andrei Tănăsescu, domnul deputat Sorin Constantin Stragea a fost înlocuit de domnul 
deputat Ninel Peia, doamna deputat Luminiţa Pachel Adam a fost înlocuită de domnul 
deputat Jenică Dumitru, domnul deputat Ioan Cupşa a fost înlocuit de domnul deputat 
Daniel Iane, doamna deputat Alina Gorghiu Adam a fost înlocuită de domnul deputat 
Răzvan Mironescu, domnul deputat Ion Marocico a fost înlocuit de domnul deputat 
Niculae Mircovici, domnul deputat  Cosmin Necula a fost înlocuit de domnul deputat 
Dumitru Chiriţă, domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat 
Corneliu Florin Buicu şi domnul deputat Vasile Varga a fost înlocuit de domnul deputat 
Vasile Berci. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 
şi 16 octombrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Nicolae-
Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Gabriel Andronache, Ioan Adam, Luminiţa 
Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Iusein Ibram, 
Aurelian Ionescu, Niculina Mocioi şi Elena Cătălina Ştefănescu. Au absentat doamnele 
şi domnii deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă, Valeria-Diana Schelean, Sorin Constantin 
Stragea, Steluţa Gustica Catanaciu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Alina Gorghiu, 
Marius Manolache, Ion Marocico, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Cosmin 
Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman şi Vasile Varga. 
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Doamna deputat a fost înlocuită de doamna deputat Marioara Nistor, domnul 
deputat, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet. 

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. Scrisoarea ministrului justiţiei cu privire la solicitarea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind cererea de încuviinţare a arestării 
preventive a domnului deputat Ion Diniţă nr.4c-11/1051/11.10.2014;  

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută 
la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene P.L.x 
118/2014 – fond;  

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea 
procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria , semnat la 
Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte 
normative P.L.x 460/2014 – fond; 

4. 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; 

5. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul 
privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) 
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 17 iunie 2014 P.L.x 462/2014 – aviz; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice P.L.x 464/2014 – 
aviz; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 
P.L.x 466/2014 – aviz; 
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8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
P.L.x 467/2014 – aviz; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare 
Agricolă P.L.x 468/2014 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
P.L.x 469/2014 – aviz; 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale P.L.x 472/2014 – aviz; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică P.L.x 474/2014 – aviz.; 

13. Proiectul de Lege pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închirirere P.L.x 475/2014 – aviz.; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 
privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de 
donator de asistenţă tehnică P.L.x 476/2014 – aviz.; 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2014 
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul 
Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internationale interguvernamentale la care România este parte P.L.x 477/2014 – aviz; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I "-S.A. P.L.x 478/2014 – aviz; 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de 
masă lemnoasă pe picior P.L.x 480/2014 – aviz; 

18. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de 
acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş P.L.x 481/2014 – fond; 

19. Proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii 
industriale şi regimul de utilizare a acestora P.L.x 482/2014 – aviz; 
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20.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2014 
pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar P.L.x 484/2014 – aviz; 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 
pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor P.L.x 
485/2014 – aviz; 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 
pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor agroalimentare ecologice P.L.x 486/2014 – aviz; 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 14 octombrie au 

început la ora 11.00 şi 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 ca dezbaterile acestui 
punct să fie secrete conform prevederilor regulamentare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
constatat că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de regulamentul 
Camerei Deputaţilor pentru adoptarea unui raport privind aprobarea cererii 
ministrului justiţiei referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, privind încuviinţarea arestării 
preventive a domnului deputat Ion Diniţă. 

 
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 majoritate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 
La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  

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

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

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

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

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

La punctul 18, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a 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. 

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

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu 
următoarele puncte, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate 
de voturi: 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE, Euratom)nr.883/2013 în ceea ce priveşte instituirea 
unui inspector de garanţii procedurale. COM (2014) 340; 

2. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de 
circulaţie care afectează siguranţa rutieră COM (2014) 476; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat  P.L.x 456/2014 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 
de combustibil P.L.x 457/2014 – aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate 
p.L.x 459/2014 – aviz. 

La punctul 2, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei, în urma dezbaterilor, au 
hotărât că propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

La punctul 1, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei, în urma dezbaterilor, au 
hotărât că propunerea de Directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
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La punctul 3, în avizare, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

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

La punctul 5, în avizare, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul  2, 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 aprobare a cererii de reexaminare a preşedintelui României, 
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 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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. 

La punctul  4, 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 aprobare a unui raport de adoptare a  proiectului de lege cu 
amendamente admise, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 14 
octombrie au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de  15 şi 16 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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