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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 15.05.2013 
                Nr. 31/633 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 13 şi 14.05 2013 

 
  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13 

şi 14 mai 2013, având următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 - PLx 
106/2013 – fond;  
2.  Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii - PLx 
87/2011 – fond; 
3. Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente 
activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii - PLx 749/2010 – fond; 
4. Proiect de Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul 
afacerilor europene - PLx 3/2012 – fond; 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.10/2013 
pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor 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, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord ţi 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, precum şi ale Legii 393/2006 privind 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor 
la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, 
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încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România și Regatul 
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de 
frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006 - PLx 121/2013 – 
fond; 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2013 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare - PLx 123/2013 – fond; 
7. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege – PLx 105/2013 – fond; 
8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - PLx 35/2013 – fond; 
9. Proiect de Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional 
umanitar - PLx 117/2013 – fond; 
10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din Legea 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 - PLx 65/2012 – fond; 
11.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate - PLx 113/2013 – fond; 
12. Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - PLx 
181/2011 – fond; 
13. Proiect de Lege privind trecerea colecţiei de timbre a României de la Compania 
Naţională Poşta Română în Patrimoniul Băncii Naţionale a României - PLx 417/2012 – 
fond; 
14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 
2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă - PLx 441/2012 – fond; 
15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene - PLx 
111/2013 – fond; 
16.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea 
nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local - PLx 685/2011 – 
fond; 
17.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 - PLx 110/2013 – aviz; 
18.  Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanţie între 
Statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind 
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru 
proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din ţările şi teritoriile 
de peste mări - PLx 118/2013 – aviz; 
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19. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Republica Austria 
şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012 de modificare a 
Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 - PLx 119/2013 
– aviz; 
20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2013 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene - PLx 122/2013 – aviz; 
21. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin - PLx 126/2013 – aviz; 
22. Proiect de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive - PLx 127/2013 – aviz; 
23. Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a 
diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. 
ApaServ S.A. Valea Jiului - PLx 132/2013 – aviz; 
24. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - PLx 133/2013 – aviz; 
25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă - PLx 134/2013 – aviz; 
26. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, 
actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în 
România - PLx 62/2013 – aviz; 
27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2013 
pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar 
la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. şi la 
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş - PLx 
115/2013 – aviz; 
28. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 
privind serviciile poştale – PLx 116/2013 – aviz; 
29. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule - PLx 107/2013 – aviz; 
30. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea 
noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) 
şi Vidin(Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013 - PLx 135/2013 – 
aviz; 
31. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi  al Consiliului de stabilire 
a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării 
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operative coordonate de Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. (COM 2013) 197. - 
nr.31/554/ 23.04.2013 – subsidiaritate; 
32. COM(2013)161 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de   modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca 
comunitară - nr.31/539/17.04.2013; 
33. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de  apropiere a 
legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci.(COM 162) - nr.31/498/10.04.2013– 
subsidiaritate; 
34. COM(2013)151 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind condiţiile de intrare şi de şedere a 
resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare,studii, schimb de elevi, formare profesională 
remunerată şi neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair [REFORMARE] - 
nr.31/540/17.04.2013; 
35. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea  din partea domnului Tudorel Andrei, preşedintele Institutului 
Naţional de Statistică, referitoare la nominalizarea a 2 reprezentanţi ai Camerei 
Deputaţilor pentru a face parte din Consiliul Statistic Naţional. - nr.31/415/26.03.2013 – 
punct de vedere 
                                                                                                                                                                                
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 13 mai au început 
la ora 14.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi fiind prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Nicolae-Ciprian Nica, Gabriel Andronache, Theodor 
Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ 
Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, Daniel Florea, Cătălin-Daniel Fenechiu, 
Alina-Ştefania Gorghiu, Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Andras Levente Mátè, Niculina 
Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi 
Vasile Varga. Au absentat doamna şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, George 
Becali, Marius Manolache şi Ion-Bogdan Mihăilescu. 

La punctul 2 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 majoritate de voturi (1 abţinere). 

La punctul 3 al ordinii de zi domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea discutării proiectului 
pentru ziua de 14 mai când vor fi invitaţi, pentru punct de vedere, reprezentanţii 
Ministerului Justiţiei, propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  

La punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea 
dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 9 al ordinii de zi, a participat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe, şef al Departamentului Relaţia cu 
Parlamentul. 

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. 

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 un aviz 
negativ, 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 un aviz 
favorabil, 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 supus la vot un aviz 
negativ, propunere care a fost aprobată în cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

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 un 
amânarea dezbaterilor, propunere care a fost aprobată în unanimitate. 

La punctele 27 şi 28 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a supus la 
vot un avizarea favorabilă a celor două propuneri legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 29 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a supus la vot amânarea 
dezbaterilor, propunere care a fost aprobată în unanimitate. 

La punctele 30, 31, 32, 33 34 şi 35 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 şi propunerilor respective, propunere care 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 14 mai au început 
la ora 10.00 şi, respectiv, 15.00, au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă 
şli au participat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Cătăniciu, Nicolae-Ciprian 
Nica, Gabriel Andronache, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Luminiţa Pachel 
Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, 
Daniel Florea, Cătălin-Daniel Fenechiu, Alina-Ştefania Gorghiu, Mircea Grosaru, Iusein 
Ibram, Andras Levente Mátè, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor 
Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat domnii deputaţi: George 
Becali, Marius Manolache şi Ion-Bogdan Mihăilescu. 

La punctul 1 al ordinii de zi domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea discutării proiectului, 
propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
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La punctul 3 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 5 al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, doamna 
Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Afacerilor Interne, 
domnul preşedinte George Băeşu, domnul vicepreşedinte Ioan Nasleu, doamna şef 
serviciu Claudiţa Selavărdeanu, domnul consilier Constantin Bucur şi doamna consilier 
Gabriela Socolescu, toţi din cadrul A.N.R.M.A.P. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus raport favorabil preliminar cu 
amendamente, propunere aprobată de majoritatea celor prezenţi (1 abţinere). 

La punctul 7 al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, doamna 
director Carmen Manu şi domnul Iulian Aldea, consilier al secretarului de stat, ambii din 
cadrul M.M.F.P.S.P.V. 
 În urma dezbaterilor domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a propus raport favorabil preliminar cu 
amendamente, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, domnul 
vicepreşedinte Mircea Fechet şi doamna director Alexandra Mihai, ambii din cadrul 
A.N.R.M.A.P. 
 Dezbaterile au avut loc în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru Industrii şi 
Servicii proiectul fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 10 al ordinii de zi domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea discutării proiectului, 
propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, 
doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Afacerilor 
Interne şi doamna director general adjunct Corina Morar din cadrul aceluiaşi minister. 
 La solicitarea invitatelor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea discutării 
proiectului, propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12 al ordinii de zi domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea discutării proiectului, 
propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi la şedinţă a participat, în calitate de invitată, doamna 
Susana Pătrăhău. 
 Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a supus la vot amânarea discutării proiectului, propunere care a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, 
doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul şi domnul Florin Baba, 
ambii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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În urma dezbaterilor domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot raport de aprobare a proiectului de 
lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 15 al ordinii de zi la şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul 
Dan-Petru Duduş, director general M.F.P. 

În urma dezbaterilor domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot raport favorabil preliminar a 
proiectului de lege, propunere carea 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 raport de 
aprobare 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 un aviz 
negativ, propunere care a fost aprobată în cu unanimitate de voturi. 

La punctele 18, 19 şi 20 ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  a supus la 
vot avize negative, propuneri care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
 

                   PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 

              Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Niculina Badea 
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