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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  02.04.2014 
                Nr. 4c-11/385 

 
 

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

 17, 18, 19 şi 20 martie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 18 

martie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ion Adam, Gabriel 
Andronache,  Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, 
Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, 
Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi 
Vasile Varga. A absentat doamna deputat Valeria-Diana Schelean. 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
martie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa 
Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Adam, Gabriel 
Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel 
Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, 
Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, 
Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au 
absentat doamna şi domnul deputat Valeria-Diana Schelean şi Ioan Cupşa. 

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

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 

martie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Theodor Cătălin Nicolescu, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, 
Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina 
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Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan 
Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin 
Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi 
domnii deputaţi  Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean şi 
Ioan Cupşa. 

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

Arpad. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
P.L.x 90/2014 – fond; 

2.  Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea P.L.x 33/2014 - fond;  

3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme P.L.x 
643/2010 – fond; 

4. 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; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
national, judeţean şi local P.L.x 599/2013 – fond; 

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

7. Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 
P.L.x 76/2014 – fond; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 
publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor P.L.x 
245/2013 – fond; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar P.L.x 96/2014 – fond; 

10. Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot 
de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate P.l.x 107/2014 – fond; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 
privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice P.l.x 108/2014 – fond; 

12. 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; 
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13. 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; 

14. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor 
regimului totalitar comunist P.L.x 244/2011 – fond; 

15. 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; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007 P.L.x 92/2014 – aviz; 

17. Proiectul de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării 
comunităţilor sărace P.L.x 93/2014 – aviz; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 
privind publicitatea P.l.x 94/2014 – aviz; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor P.L.x 101/2014 – aviz; 

20. Propunerea legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi 
interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează 
siguranţa mediului P.l.x 102/2014 – aviz; 

21. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public P.l.x 103/2014 – aviz; 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.l.x 104/2014 – aviz; 

23. Propunerea legislativă privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor români 
aparţinând majorităţii cu cetăţenii români aparţinând minorităţilor etnice P.l.x 106/2014 – 
aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal P.L.x 109/2014 – aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 
drumuri naţionale din România P.L.x 111/2014 – aviz; 

26. Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului 
mimico-gestual oficial prin interpret autorizat P.L.x 112/2014 – aviz; 

27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 noiembrie 2013 P.L.x 113/2014 – aviz; 

28. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Preda Cezar Florin prin care 
cere să i se elibereze o adeverinţă să poată preda la Universitatea Politehnică Bucureşti în 
regim de plată cu ora. nr.4c-11/47/04.02.2014; 

29. 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. 
nr.31/821/26.06.2013; 
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30. 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 nr.4c-
11/1325/14.11.2013; 

31. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea Consiliului Superior al Magistraturii prin care 
transmite punctul de vedere referitor la PLx 680/2011, PLx 467/2012, prin care se aduc 
modificări la Codul Penal. nr.4c-11/1151/17.12.2013; 

32. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu referitoare la 
desfăşurarea activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat. nr.4c-
11/132/17.02.2014; 

33. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea domnului deputat Culeţu Dănuţ referitoare la desfăşurarea 
activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat. nr.4c-11/133/17.02.2014; 

34. Raportul de evaluare nr.7261/G/II/21.02.2014, referitor la Rebenciuc Neculai, 
fost deputat în Parlamentul României, pentru informare şi luarea măsurilor legale ce se 
impun după rămânerea definitive a acestuia. nr.4c-11/182/25.02.2014; 

35. Raportul de evaluare nr.51435/G/II/11.11.2013, privind pe doamna Iordache 
Luminiţa a rămas definitive prin necontestare, aşa cum rezultă din adresa Curţii de apel Iaşi 
nr.6863/A/30.12.2013 nr.4c-11/245/11.03.2014; 

36. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Florin Iordache referitoare la 
existenţa unei posibile incompatibilităţi cu calitatea de membri al BEC nr.4c-
11/250/11.03.2014; 

37. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Theodor Nicolescu referitoare 
la existenţa unei posibile incompatibilităţi cu calitatea de membri al BEC nr.4c-
11/251/11.03.2014; 

 
 
 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 17 martie au început 

la ora 16.00 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte 
şi domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele  Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale asupra proiectului 
de lege şi a modalităţii de includere în iniţiativa legislativă a insolvenţei persoanelor fizice şi 
a unităţilor administrativ teritoriale, membrii Comisiei au hotărât continuarea discuţiilor pe 
articole în şedinţele viitoare. 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 martie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 18 martie au început 
la ora 10.00 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte,  doamna deputat Steluţa Gustica Catanaciu şi domnul deputat Theodor Cătălin 
Nicolescu, secretari ai  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei 
au hotărât continuarea discuţiilor pe articole în şedinţele viitoare. 

În urma acestei decizii, membrii Comisiei au hotărât suspendarea şedinţei. 
La ora 15.00, membrii Comisiei au reluat dezbaterile iniţiativelor legislative incluse 

în ordinea de zi apobată. 
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea 

dezbaterilor în proxima şedinţă. 
Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 18 martie 

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 19 martie au început 
la ora 10.15 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Sorin 
Constantin Stragea, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a invitat pe domnul deputat Gabriel Andronache să prezinte membrilor Comisiei 
concluziile grupului de lucru asupra iniţiativelor legislative referitoare la modificarea şi 
completării Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a făcut prezentarea pe scurt, cu menţiunea că 
iniţiativa legislativă care va fi supusă aprobării cu amendamentele formulate va fi cea de la 
punctul 13, în fond, a ordinii de zi, P.l.x 647/2010, restul iniţiativelor aflate în dezbatere pe 
ordinea de zi aprobată, fiind propuse pentru un raport de respingere. 

La punctul 13, în fond, a ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au luat 
act de iniţiativa legislativă cu amendamente propuse, urmând ca, ulterior, să fie cerut un 
punct de vedere a Consiliului Legislativ asupra iniţiativei legislative, astfel încât membrii 
Comisiei să poată da un vot final asupra ei. 

La punctele 12, 14 şi 15, în fond ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor. 

La punctul 16, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 17, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 19, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 
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La punctul 21, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 22 în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 

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

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

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

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,membrii Comisiei au hotărât că nu există stare de incompatibilitate 
între calitatea de deputat şi funcţia de profesor a Universităţii Politehnice Bucureşti a 
domnului deputat Cezar Preda. 

La punctul 33,membrii Comisiei au hotărât că nu există stare de incompatibilitate 
între calitatea de deputat şi activitatea didactică a domnului deputat Dănuţ Culeţu. 

La punctele 29 şi 30, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, casarea lor. 

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

La punctele 36 şi 37, ale ordinii de zi, membrii Comisiei  au luat act de informări. 
La punctul 35, membrii Comisiei au constatat că nu se pot pronunţa deoarece doamna 

Luminiţa Iordache nu mai deţine calitatea de deputat. 
La punctele  7, 9 şi 6, în fond, ale ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare 
a dezbaterii iniţiativelor 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 
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  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 amânare a dezbaterii propunere legislativă, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  8, 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  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 majoritate de voturi (o abţinere). 
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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 propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32,membrii Comisiei au hotărât că nu există stare de incompatibilitate 
între calitatea de deputat şi activitatea didactică a doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu. 

La punctul 34, membrii Comisiei au constatat că nu se pot pronunţa deoarece domnul 
Neculai Rebenciuc nu mai deţine calitatea de deputat. 

La punctele  5 şi 31, ale ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de amânare 
a dezbaterii, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, în urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei 
au hotărât continuarea discuţiilor pe articole în şedinţele viitoare. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 19 martie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Sorin Constantin Stragea, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  20 martie 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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