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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 26.06.2014 
                Nr. 4c-11/742 

 
 

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

 23, 24, 25 şi 26 iunie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 

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

Doamna deputat Alina Gorghiu, a fost înlocuită de doamna deputat Lucia Varga. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 

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

Doamna deputat Valeria-Diana Schelean a fost înlocuită de domnul deputat Lucian 
Bode. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 
iunie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Steluţa Gustica Catanaciu, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, 
Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan 
Cupşa, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Andras Levente Mátè, Bogdan 
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Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman şi Elena 
Cătălina Ştefănescu. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Valeria-Diana Schelean, 
Cătălin Daniel Fenechiu, Alina Gorghiu, şi Vasile Varga. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a fost înlocuit de domnul deputat Cezar Cioată, 
domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu a fost înlocuit, după prima parte a şedinţei, de 
domnul deputat Radu Zlati, domnul deputat Marius Manolache a fost înlocuit de domnul 
deputat Ninel Peia, domnul deputat Ion Marocico a fost înlocuit de domnul deputat Ionel 
Stancu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 
iunie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat Nicolae-Ciprian Nica, 
Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, 
Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Iusein Ibram, 
Aurelian Ionescu, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, 
Victor Roman şi Elena Cătălina Ştefănescu. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: 
Bogdan Liviu Ciucă, Steluţa Gustica Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Ioan Cupşa, 
Cătălin Daniel Fenechiu, Alina Gorghiu, Marius Manolache şi Vasile Varga. 

Domnul deputat Ion Marocico a fost înlocuit de domnul deputat Ionel Stancu, 
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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-Codul 
silvic P.L.x 580/2013 – fond;  

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă P.L.x 163/2014 – fond;  

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

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art.70 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x 300/2014 – aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 
1*) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale P.l.x 301/2014 – aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal P.l.x 303/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă 
"Constantin Brâncuşi" P.l.x 308/2014 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de 
către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe 
teritoriul României P.l.x 313/2014 – aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
P.l.x 321/2014 – aviz; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 
octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie P.l.x 322/2014 – aviz; 
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11. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea Grupului parlamentar PDL, Grupului parlamentar PPDD 
şi un număr de deputaţi neafiliaţi privind înfiinţarea unei comisii de anchetă referitoare la 
verificarea modului în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, 
companiile de distribuţie a energiei electrice şi companiile de furnizare au respectat 
legislaţia din România; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 23 iunie au fost 

conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

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

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 aprobare a unui raport de adoptare a proiectului de lege, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 23 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 24 iunie au început 
la ora 15.20 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat propunerea de introducere pe 
ordinea de zi a iniţiativei legislative referitoare la amnistie şi graţiere. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat propunerea de introducere a acestei iniţiative pe ordinea 
de zi din ziua de marţi, 1 iulie 2014. Domnul deputat Gabriel Andronache a fost de acord 
cu această propunere. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu 
următoarul punct, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de 
voturi: 

1. Reexaminarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 
P.L.x 346/2013 – fond; 

La punctul 11, al ordinii de zi, domnul deputat Lucian Bode, a prezentat motivele 
pentru susţinerea înfiinţării unei comisii de anchetă referitoare la verificarea modului în 
care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, companiile de 
distribuţie a energiei electrice şi companiile de furnizare au respectat legislaţia din 
România. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii acestei 
solicitări în cederea obţinerii de documente suplimentare de la Parchetul General. 

La punctul 4, în avizare, al 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 ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 9, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 10, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 8, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 1, 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 amânare a dezbaterii  proiectului de lege, 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 Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele 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. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 24 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 25 iunie au început 

la ora 11.30 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu 
următoarul punct, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu majoritate de 
voturi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice P.L.x 277/2014 – fond; 

La punctul  1, în fond, al acestei anexe a 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 proiectului de lege, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 25 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 26 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                                             Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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