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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 14 .10.2013 
                Nr. 4c-11/1144 

 
 

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

8, 9 şi 10 octombrie 2013 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 

10 octombrie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ion 
Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ 
Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Mircea 
Grosaru, Iusein Ibram, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, 
Niculina Mocioi, Cosmin Necula,  Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin 
Stragea şi Elena Cătălina Ştefănescu. Au absentat domnii deputaţi: Bogdan Liviu Ciucă şi 
Vasile Varga. 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism P.L.x 7/2007 – fond; 

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul 
VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente P.L.x 634/2010 - fond;  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x 647/2010 – fond; 
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4. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor 
regimului totalitar comunist P.L.x 244/2011 – fond; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 P.L.x 341/2011 – fond; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 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 
P.l.x 744/2010 – fond; 

7. Proiectul 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 P.L.x 65/2012 – fond; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare P.l.x 442/2009 – fond; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 P.L.x 
593/2010 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 P.L.x 
52/2010 – fond; 

11. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătotii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 P.l.x 795/2010 – fond; 

12. Proiectul de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier 
proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, 
Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi 
consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste 
Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" P.L.x 455/2011 – fond; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa 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 P.L.x 185/2013 – fond; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 P.l.x 
210/2013 – fond; 

15. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" P.L.x 
238/2013 – fond; 

16. Proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege P.L.x 105/2013 – fond; 
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17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 332/2011 – fond; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.L.x 334/2011 – fond; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.L.x 
339/2011 – fond; 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative-teritoriale P.L.x 
275/2013 – fond; 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea 
Naţională "Nuclearelectrica"-S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011 
P.L.x 276/2013 – fond; 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 
aprilie 2001 a administraţiei publice locale P.l.x 262/2013 – fond; 

23. Propunerea legislativă privind stabilirea şi plata despăgubirilor pentru 
imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 
decembrie 1989) P.l.x 290/2013 – fond; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 291/2013 – 
fond; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 
P.l.x 292/2013 – fond; 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 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 
P.L.x 296/2013 – fond; 

27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie 
publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului 
denumit"Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România 
cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica 
Moldova pe direcţia Iaşi(România)-Ungheni(Republica Moldova) ", semnat la Chişinău, la 
11 iunie 2013 P.L.x 312/2013 – aviz; 
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28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 P.L.x 314/2013 – aviz; 

29. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013 P.L.x 315/2013 – aviz; 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea 
cadrului institutional în domeniul managementului substanţelor chimice P.L.x 316/2013 – 
aviz; 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind 
trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale 
şi în administrarea consiliilor locale ale acestora P.L.x 317/2013 – aviz; 

32.  Proiectul de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 
învaţământ superior P.L.x 319/2013 – aviz; 

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut 
media 10 la examenul de bacalaureat 2013 P.L.x 320/2013 – aviz; 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2013 privind 
prorogarea temenului prevăzut la art.V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică P.L.x 321/2013 – aviz; 

35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2013 pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internationale interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale 
P.L.x 322/2013 – aviz; 

36. Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia 
nr.612/2011 privind" Majorarea selective a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de 
vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare" adoptată de 
Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi respectiv în conformitate cu Rezoluţia nr.613/2011 
privind "Majorarea generală de capital 2010 " adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD 
P.L.x 324/2013 – aviz; 

37. Proiectul de Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la 
Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.256/2012 a 
Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selective a capitalului 
Corporaţiei Financiare Internaţionale P.L.x 325/2013 – aviz; 

38. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională P.L.x 326/2013 – aviz; 
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39. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparaţiile 
morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 
perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 P.l.x 327/2013 – aviz; 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/2012 
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 328/2013 – aviz; 

41. Propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de 
afaceri P.l.x 329/2013 – aviz; 

42. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate P.l.x 330/2013 – aviz; 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate P.l.x 
331/2013 – aviz; 

44. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor P.L.x 306/2013 – aviz; 

45. Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului 
nr.238/2004 P.l.x 307/2013 – aviz; 

46. Propunerea legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii 
Strategice în Energie şi Resurse Energetice "-S.A P.l.x 308/2013 – aviz; 

47.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, 
republicată, privind Codul Fiscal P.l.x 309/2013 – aviz; 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe P.l.x 310/2013 – aviz; 

49. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de 
credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi a 
unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE)nr.1093/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului. 

50. Propunerea de Directivă al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
pachetele de servicii de călătorie şi formulele de călătorie asistate, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE şi de abrogare a Directivei 
90/314/CEE a Consiliului. 

 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 8 octombrie au 
început la ora 14.00 şi au fost conduse, alternativ de domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Theodor 
Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul  1, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul  10, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  11, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 21 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul 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 unanimitate de voturi. 

La punctul  20, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

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 amânare a dezbaterii  prounerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul  5, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul  9, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  14, 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 amânare a dezbaterii  propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul  17, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 
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La punctul  18, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul  19, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 6 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă). 

La punctul  8, 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 amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 22, 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 amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

La punctul 13, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul 16, 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 40, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 23 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Theodor Cătălin 
Nicolescu, secretar Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere de 
aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 24 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Theodor Cătălin 
Nicolescu, secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,a formulat o propunere de 
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aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 25, 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 amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 26, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a 
formulat o propunere de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat  Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei, a formulat o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi aprobate, cu o anexă conţinând următoarele 
puncte, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă): 

1. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 
19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei P.l.x 433/2009 – fond; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală P.L.x 335/2013 – fond. 

La punctul 2 în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La punctul 1 în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Nicolae-

Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de continuare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 8 
octombrie au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 9 octombrie au 

început la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La propunerea domnului deputat Gabriel Andronache, domnul deputat Nicolae-
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a formulat 
propunerea de repunerea pe ordinea de zi a proximei şedinte a punctului 7, în fond, al 
ordinii de zi curente, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 47, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 

La punctul 48, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 
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La punctul 27, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 28, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 29, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 30, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 31, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 33, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 34, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 35, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 36, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative 

La punctul 37, 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 fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor iar lucrările au 
fost conduse de domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
întocmirea unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 

Domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a declarant închisă şedinţa comună a celor două Comisii. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea 

iniţiativelor aflate pe ordinea de zi aprobate. 
La punctul 49 membrii Comisiei au hotărât că iniţiativele legislative respectă 

principiul subsidiarităţii şi avizarea favorabilă pe fond, cu unanimitate de voturi.  
La punctul 50 membrii Comisiei au hotărât că iniţiativele legislative respectă 

principiul subsidiarităţii şi avizarea favorabilă pe fond, cu unanimitate de voturi. 
 
La punctele 38, 39-46, în avizare, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei  au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativelor 
legislative. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 9 
octombrie 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  10 octombrie 2013 cu studiul iniţiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de zi a 
proximei şedinţe. 
 
 
 
 
 
        VICEPREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

       Nicolae-Ciprian  NICA                                                Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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