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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 11.06.2014 
                Nr. 4c-11/678 

 
 

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

 3, 4 şi 5 iunie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3  

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

Domnul deputat Victor Roman, a fost înlocuit de domnul deputat Cristian Săvoiu. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4  

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

Domnul deputat Ion Marocico  a fost înlocuit de domnul deputat Giureci Slobodan 
Ghera. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 iunie 
2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat Bogdan Liviu Ciucă, Nicolae-
Ciprian Nica, Sorin Constantin Stragea, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ 
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Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian 
Ionescu, Marius Manolache, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor 
Roman, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamna şi domnii 
deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu, Alina Gorghiu, Ioan Cupşa şi Bogdan Mihăilescu. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Giureci Slobodan 
Ghera şi domnul deputat Andras Levente Mátè, a fost înlocuit de domnul deputat Marton 
Arpad Francisc. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul 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 P.L.x 535/2005 – fond;  

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 1947 P.l.x 442/2009 – fond;  

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi 
înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România P.l.x 505/2010 – fond; 

4. Propunerea legislativă privind desfiinţarea societăţilor comerciale, ONG-
urilor şi fundaţiilor sub acoperire P.l.x 298/2013 – fond; 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor 
agricole P.L.x 149/2012 – fond; 

6. Propunerea 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; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor P.L.x 673/2013 – fond; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295 din 28 
iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor P.l.x 637/2013 – fond; 

9. Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din 
veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza 
unor titluri executorii P.l.x 21/2014 – fond; 

10. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.161/2003 
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 22/2014 
– fond; 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei 
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; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul P.L.x 91/2014 – fond; 
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13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România P.L.x 116/2014 – fond; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la 
art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene P.L.x 118/2014 
– fond; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 
privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială P.L.x 121/2014 – 
fond; 

16. Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
P.L.x 592/2009 – fond; 

17. Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat P.L.x 457/2013 – fond; 
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de 
protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European P.L.x 132/2014 – fond; 

19. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal P.L.x 680/2011 – 
fond; 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din 
penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventive, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanţelor pe durata 
desfăşurării activităţii acestor comisii P.L.x 142/2014 – fond; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România P.l.x 143/2014 – fond; 

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2014 privind modificarea Legii 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 207/2014 – fond; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991 P.l.x 220/2014 – fond; 

24. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr.14/2003 a 
partidelor politice P.l.x 231/2014 – fond; 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 
privind constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale P.L.x 250/2014 – fond; 

26. Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea 
nr.219/2013 P.l.x 255/2014 – fond; 
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27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
Parlamentul European din anul 2014 P.L.x 183/2014 – fond; 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 P.l.x 222/2014 – aviz; 

29. Proiectul de Lege privind securitatea cibernetică P.L.x 263/2014 – aviz; 
30. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, nota referitoare la excepţia de neconstituţionalitate privind art.4 teza 
a doua din Legea ne.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului restituirii, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România; 

31. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului avocat Florian Şurghie referitoare la domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu; 

32. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea din partea Tribunalului Bucureşti -Secţia I Penală prin 
care transmite, în copie, sentinţa penală privind pe domnul deputat Coman Gheorghe; 

33. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţului Călăraşi, 
referitoare la situaţia juridică a comisiei. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 3 iunie au început la 

ora 14.00 şi au fost conduse, alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte, 
şi de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi: 

1. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe P.L.x 
279/2014 – fond; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean 
Brăila P.L.x 425/2013 – fond; 

3. Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile 
române la Bucureşti, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor 
Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014 P.L.x 264/2014 – aviz; 
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4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii tineri P.L.x 278/2014 – aviz; 

5.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  P.L.x 280/2014 – aviz. 

 
La punctele  27 şi 7, în fond, ale 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 iniţiativelor legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 28, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, 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 al oridinii de zi, membrii Comisiei au luat act de conţinutul adresei 
Secretarului General. 

La punctul  1, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterii, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii 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. 

La punctul  3, în fond, ale 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 iniţiativei legislative, 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 aprobare a unui raport de respingere a 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 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 iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 adoptare a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  22, 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. 
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La punctul 3, în avizare, al  anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctele  25 şi 12, în fond, ale 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 iniţiativelor legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 33 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât studierea materialului şi 
dezbaterea lui în şedinţa Comisiei din 4 iunie 2014. 

La punctul  2, 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 iniţiativei legislative. 

La punctul  1, în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei au aprobat, pe articole, cu majoritate de voturi, iniţiativa legislativă. 

La punctul  2, în fond, al anexei 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 iniţiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul  17, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut 
amendamentele depuse şi au hotărât menţinerea raportului iniţial de respingere a 
Cererii de reexaminare a Legii privind parteneriatul public privat, cu majoritate de 
voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 3 iunie 
au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 4 iunie au început la 
ora 10.00 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan liviu Ciucă, preşedinte 
şi de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

La punctul 4, 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 5, 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 33 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat 
că sunt aplicabile prevederile regulamentului Camerei Deputaţilor Art. 74- (2) “O anchetă 
parlamentară încetează de drept în momentul deschiderii unor proceduri judiciare 
privitoare la faptele sau activităţile care constituie obiectul ei, situaţie în care Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor anunţă organele de urmărire penală că pot avea acces la 
toate documentele referitoare la cazul în speţă, aflate în arhiva Camerei Deputaţilor”.    

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 
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propunere de aprobare a unui raport de respingere a iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  9, 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 iniţiativei 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 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a iniţiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate 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 iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  15, 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 iniţiativei legislative, 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 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a 
formulat o propunere de amânare a dezbaterii iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul  21, 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 iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  23, 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 iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  24, 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 iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  26, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a 
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formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a iniţiativei legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  31, 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 adresei Secretarului general, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32 al oridinii de zi, membrii Comisiei au luat act de conţinutul adresei 
Secretarului General. 

La punctele  8 şi 16, în fond, ale 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 iniţiativei legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de constituire a unei Subcomisii de 
dezbatere a Codului Silvic din care să facă parte domnii deputaţi Nicolae Ciprian Nica, 
Theodor Cătălin Nicolescu, Daniel Florea, Cosmin Necula, şi un membru propus de grupul 
parlamentar al UDMR, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 4 iunie 
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  5 iunie 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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