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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 23.09.2013 
                Nr. 4c-11/1023 

 
 

SINTEZA 
a lucrărilor Comisiei din zilele de miercuri, 18 septembrie 2013, ora 14.00 şi joi, 19 
septembrie 2013, ora 10.00 

  
  
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de miercuri, 18 

septembrie 2013, au început la ora 14.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa Gustica Cătăniciu, Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor Cătălin 
Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel 
Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, 
Cătălin-Daniel Fenechiu.Daniel Florea, Alina-Ştefania Gorghiu Mircea Grosaru, Iusein 
Ibram, Andras Levente Mátè, Ion-Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga.  
 

În şedinţa din miercuri 18 septembrie 2013 membrii Comisiei au adoptat 
următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2<SUP>1</SUP>) din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 – PLx 92/2011 – fond; 
2.  Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către 
autorităţile administraţiei publice locale - PLx 181/2013 – fond; 
3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" - PLx 238/2013 -  
fond; 
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 
privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative-teritoriale - PLx 275/2013 
– fond; 
5. Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ – 
teritoriale - PLx 540/2010 – fond; 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România - PLx 445/2010 – fond; 
7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - PLx 442/2009 – fond; 
8. Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, 
cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor 
comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în 
cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor - PLx 142/2012 – fond; 
9. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - PLx 535/2005 – fond; 
10. Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente 
activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii - PLx 749/2010 – fond; 
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b<SUP>1</SUP>) din Ordonanşa 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 185/2013 
– fond; 
12. Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege - PLx 105/2013 – 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 privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport - PLx 575/2009 – fond; 
15. Proiect de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice - PLx 738/2011 – 
fond; 
16. 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; 
17. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale - PLx 207/2013 – fond; 
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului - PLx 209/2013 – fond; 
19. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, 
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spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării 
terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 - PLx 
250/2013 - fond; 
20. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor - PLx 257/2013 – aviz; 
21. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2013 
privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome 
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome 
Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN  - PLx 274/2013– aviz; 
22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2013 
pentru modificarea art.37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 
alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale - PLx 277/2013 – aviz; 
23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului 
- PLx 278/2013 – aviz; 
24. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii - PLx 279/2013 – aviz; 
25. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - 
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic - PLx 280/2013 - aviz; 
26. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea din partea  domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei, prin care 
solicită Camerei Deputaţilor să transmită până la 13 septembrie 2013 informaţiile 
relevante pentru temele propuse de CE pentru întâlnirea cu reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei din 23  - nr.4c-11/975/ 9.09.2013 – informare; 
27. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea din partea  domnului Laszlo Kover, Preşedintele Parlamentului 
Ungariei, prin care transmite Rezoluţia Adunării Naţionale a Ungariei privind 
tratamentul egal faţă de Ungaria - nr.4c-11/976/10.09.2013; 
28. Adresa Autorităţii Electorale Permanente referitoare la demersurile legislative cu 
privire la  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale - nr.4c-
11/981/11.09.2013. 
 

În timpul dezbaterilor în şedinţa din miercuri, 18 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. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind organizarea 
judiciară – PLx 282/2013 - fond. 
 

În şedinţa din miercuri, 18 septembrie 2013 membrii Comisiei au analizat 
următoarele puncte ale ordinii de zi: 

La punctul 1  al anexei ordinii de zi a participat, în calitate de invitat, domnul 
Florin Moţiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei. 



 4

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a propus întocmirea unui raport favorabil, propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot 
respingerea propunerii legislative, propunere aprobată cu majoritate de voturi (1 
abţinere). 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot solicitarea domnului Ioan 
Ghizdeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, de amânare a dezbaterilor 
propunerii legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

La punctele 4 şi  5 ale ordinii de zi, au participat, în calitate de invitaţi: domnul 
secretar de stat Cristian Banu, domnul director general Daniel Marinescu şi doamna 
Elena Mihăiţă, toţi din cadrul M.D.R.A.P. şi domnul director general Marin Cojoc din 
cadrul M.F.P. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi a supus la vot solicitarea domnului Ioan Ghizdeanu, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Finanţelor, de amânare a dezbaterilor propunerilor legislative, propunere 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot solicitarea domnului Ioan 
Ghizdeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, de amânare a dezbaterilor 
propunerilor legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea dezbaterilor 
proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot solicitarea domnului Ioan 
Ghizdeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, de amânare a dezbaterilor 
proiectului de lege. 

La propunerea domnului deputat Andras Levente Mátè de contopire a dezbaterilor 
proiectului de lege cu propunerea legislativă prevăzută la pct.10 din ordinea 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 punctele 9 şi 10 ale ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot solicitarea 
domnului Ioan Ghizdeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, de amânare 
a dezbaterilor propunerilor legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctele 11 şi 12 ale ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea 
dezbaterilor proiectelor de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 al ordinii de zi, la solicitarea Comisiei pentru buget, domnul 
deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a 
supus la vot amânarea dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 14 al ordinii de zi, la solicitarea domnului Ioan Ghizdeanu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Finanţelor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea dezbaterilor 
proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 al ordinii de zi, la solicitarea doamnei chestor de poliţie Irina Alexe 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea 
dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16 al ordinii de zi, la solicitarea domnului Florin Moţiu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Justiţiei, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea dezbaterilor 
proiectului de lege, propunere 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 propus întocmirea 
unui raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 18 al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitată, doamna consilier 
Cristina Irimia din cadrul Ministerului Justiţiei. 

La solicitarea Avocatului Poporului, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea 
dezbaterilor proiectului de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 19 al ordinii de zi, au participat, în calitate de invitati: doamna chestor 
de poliţie Irina Alexe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Florin Moţiu, 
secretar de stat şi doamna consilier Ileana Petre, ambii din cadrul Ministerului Justiţiei. 

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 20 al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, domnul Florin 
Moţiu, secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot amânarea dezbaterilor proiectului de 
lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 21, 22 şi 23 ale ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea 
favorabilă a proiectelor de lege, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 24 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea negativă a propunerii 
legislative, propunere aprobată cu majoritate de voturi (1 abţinere şi 2 voturi 
împotrivă). 

La punctul 25 al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a supus la vot avizarea negativă a propunerii 
legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 26, 27 şi 28 ale ordinii de zi, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au luat la cunoştinţă despre conţinutul scrisorilor domnului Robert 
Cazanciuc, ministrul justiţiei, domnului Laszlo Kover, Preşedintele Parlamentului 
Ungariei, precum şi asupra conţinutului adresei Autorităţii Electorale Permanente 
referitoare la demersurile legislative cu privire la finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale. 
 
 În ziua de joi, 19 septembrie 2013 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa Gustica Cătăniciu, Nicolae-Ciprian Nica,  Theodor 
Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa 
Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan 
Diaconu, Cătălin-Daniel Fenechiu.Daniel Florea, Alina-Ştefania Gorghiu Mircea 
Grosaru, Iusein Ibram, Andras Levente Mátè, Ion-Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, 
Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea şi Vasile 
Varga. 

 Doamnele şi domnii deputaţi au desfăşurat activităţii de studiere a iniţiativelor 
legislative cu care a fost sesizată Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, iar unii 
dintre aceştia au participat în subcomisii de raportori pentru analizarea unor proiecte 
legislative care urmează a fi analizate în cadrul plenului comisiei 
 
 
 
 
 
  
 
                  PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
              Bogdan Liviu CIUCĂ                                   Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Niculina Badea 
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