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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  27.02.2014 
                Nr. 4c-11/192 

 
 

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

 25, 26 şi 27  februarie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 

februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, 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, Victor Roman,  Sorin Constantin 
Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele deputat Luminiţa 
Pachel şi Adam Valeria-Diana Schelean. 

Domnul deputat Ion Adam a fost înlocuit de domnul deputat Horia Grama, doamna 
deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Romeo Nicoară, domnul deputat 
Eugen Nicolicea a fost înlocuit de doamna deputat Ioan Sorin Roman. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, 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, Victor Roman,  
Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele 
şi domnul deputat Valeria-Diana Schelean, Luminiţa Pachel Adam, Ion Adam şi Alina 
Gorghiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein 
Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin 
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Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina 
Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Ion Adam, Luminiţa Pachel Adam şi Alina Gorghiu.  

Domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton 
Arpad. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Propunere 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; 

2.  Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului P.l.x 474/2013 - fond;  

3. Propunere legislativă privind completarea art.36 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 
453/2013 – fond; 

4. Propunere legislativă privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 P.l.x 
454/2013 – fond; 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor 
feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară P.L.x 542/2013 – 
fond; 

6. Proiect de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor 
condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 P.l.x 548/2013 – fond; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul electoral P.l.x 562/2013 – fond; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 
nr.195/2001 P.l.x 627/2013 – fond; 

9. Propunere legislativă privind parteneriatul civil P.l.x 670/2013 – fond; 
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată 2010 
P.l.x 681/2013 – fond; 

11. Proiect de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal P.L.x 426/2011 – 
fond; 

12. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal P.l.x 610/2013 – fond; 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 679/2013 – fond; 

14. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Art.244 al Legii 
286/2009 privind Codul Penal P.l.x 688/2013 – fond; 

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei 
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de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 
privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 
publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat " P.L.x 
39/2014 – fond; 

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

17. Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat P.L.x 457/2013 – fond; 
18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 56/2014 – fond; 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi 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 
57/2014 – fond; 

20. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006 privind 
activitatea de Voluntariat din România P.l.x 58/2014 – fond; 

21. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între 
Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de 
altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 P.L.x 5/2014 – aviz; 

22. Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat P.l.x 19/2014 – 
aviz; 

23. Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanţa Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă P.L.x 20/2014 – aviz; 

24. Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea 
autovehiculelor P.l.x 23/2014 – aviz; 

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 284 din 28 
decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice P.l.x 
24/2014 – aviz; 

26. Propunere legislativă privind economia socială P.l.x 25/2014 – aviz; 
27. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare P.l.x 

26/2014 – aviz; 
28. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 

fiscală P.l.x 27/2014 – aviz; 
29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 P.l.x 28/2014 – aviz; 
30. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 29/2014 – aviz; 
31. Propunere legislativă privind educaţia prin sport P.l.x 30/2014 – aviz; 
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32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă P.l.x 31/2014 – aviz; 

33. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 
iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.l.x 32/2014 – aviz; 

34. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe 
complementare în sectorul zootehnic P.L.x 40/2014 – aviz; 

35. Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 P.l.x 651/2013 – aviz;; 

36. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
P.l.x 663/2013 – aviz; 

37. Propunere legislativă privind cartela de acces în instituţiile de învăţământ şi 
sanitare P.l.x 52/2014 – aviz; 

38. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului P.l.x 53/2014 – aviz; 

39. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului P.L.x 54/2014 – aviz; 

40. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea lit.e), alin.(1) a art.237 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 55/2014 – aviz; 

41. Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de 
emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău 
P.l.x 59/2014 – aviz; 

42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii P.l.x 60/2014 – aviz; 

43. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal P.l.x 61/2014 – aviz; 

44. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.L.x 62/2014 – aviz; 

45. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare P.l.x 
63/2014 – aviz; 

46. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Mircea Grosaru referitoare la 
înfiinţarea unei subcomisii mixte comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului; 

47. Raportul de evaluare nr.51437/G/II/11.11.2013, întocmit în lucrarea 
nr.85858/A/II/17.11.2010, privind pe domnul Grosaru Mircea, din care rezultă nerespectarea 
prevederilor legale privind regimul juridic al conflictelor de interese; 

48. Raportul de evaluare nr.51434/G/II/11.11.2013, întocmit în lucrarea 
nr.85889/A/II/17.11.2010, privind pe domnul Niculae Mircovici, din care rezultă 
nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al conflictelor de interese; 

49. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de control privind verificarea modului de formare, 
administrare şi utilizare a fondurilor publice în procesul de restituire a proprietăţilor, 
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întocmit de Curtea de Conturi a României la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor; 

50. Raportul de evaluare nr.119050/G/II/07.11.2011, prin care au fost identificate 
elementele de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către fostul deputat 
Pal Arpad, transmis prin adresa nr.119294/G/II/08.11.2011, a rămas definitiv, urmare 
Deciziei nr.7487/28.11.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 25 februarie au 
început la ora 14.15 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început în şedinţă comună cu 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor pentru dezbaterea punctului 16, în fond, al ordinii de zi aprobate, şi a fost 
condusă de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor formulate, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

Dezbaterile şedinţei comune a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În continuare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început 
dezbaterile iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi aprobată. 

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 propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu, secretar al Comisiei, a formulat o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi cu iniţiativa legislativă referitoare la amnistie şi 
graţiere- Plx 162/2013, iar domnul deputat Gabriel Andronache a formulat, de asemenea, o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi cu iniţiativa legislativă referitoare la deţinuţii 
politici – Plx 647/2010, propuneri care au fost respinse cu majoritate de voturi (13 voturi 
pentru respingere şi 7 voturi pentru aprobare). 

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 propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 aprobare a unui raport de adoptare a propunerii legislative, 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 Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
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propunere de aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

La punctul  4, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

La punctul  6, 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 aprobare a unui raport de adoptare a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  10, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  11, 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 aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  12, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La punctul  13, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La punctul  14, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La punctul  15, 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. 

La punctul  17, 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. 

La punctul  18, 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La punctul  19, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
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propunere de aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La punctul  20, 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 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 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 negativă, a iniţiativei legislative. 

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

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

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

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

La punctul 27, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi(5 voturi pentru), avizarea negativă, 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 majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 31, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), avizarea negativă, 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. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a formulat o propunere 
de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi: 
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 66/2014- aviz. 

La punctul 1, 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 36, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 

La punctul 37, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 38, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctele 2,8,39-50, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativelor legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 25 
februarie 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 26 februarie au 
început la ora 10.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 7 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 respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 39, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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 41, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere), avizarea negativă, a 
iniţiativei legislative 

La punctul 42, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative 

La punctul 44, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative 

La punctul 45, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative 

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 
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propunere de respingere a cererii de Reexaminare a legii privind parteneriatul public-
privat, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, a formulat o propunere de suplimentare a 
ordinii de zi cu iniţiativa legislativă referitoare la amnistie şi graţiere - Plx 162/2013, şi o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi cu iniţiativa legislativă referitoare la deţinuţii 
politici – Plx 647/2010, propuneri care au fost respinse cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru respingere şi 2 voturi pentru aprobare). 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei a formulat o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi: 
    1.Adresa Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal formulează prezenta 
sesizare în legătură cu faptele săvârşite, în mod repetat, de către domnul Valeriu Zgonea, 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, în calitate de preşedinte de şedinţă în cadrul plenului 
Camerei Deputaţilor şi a şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, de la 
începutul mandatului 2012-2016 şi până în prezent, care, în opinia noastră, constituie abateri 
de la prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La punctul 1, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei, în urma dezbaterilor, au 
aprobat, cu majoritate de voturi(2 abţineri), respingerea sesizării datorită nerespectării 
procedurilor regulamentare şi retrimiterea sesizării grupului parlamentar al Partidului 
Democrat Liberal. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 26 

februarie 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  27 februarie 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. 

 
 
             VICEPREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

            Nicolae Ciprian NICA                                                Theodor Cătălin Nicolescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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