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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 09.10.2014 
                Nr. 4c-11/1020 

 
 

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

 7 octombrie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 

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

 Domnul deputat Sorin Constantin Stragea a fost înlocuit de doamna deputat Violeta 
Tudorie, domnul deputat Adam Ioan a fost înlocuit de domnul deputat Florin Iordache, 
domnul deputat Cupşa Ioan a fost înlocuit de doamna deputat Cristina Pocora, doamna 
deputat Gorghiu Alina-Stefania, a fost inlocuită de domnul deputat Răzvan Mironescu, 
domnul deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu şi 
domnul deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit de la ora 12.30 de domnul deputat 
Laurenţiu Chirvăsuţă.  

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Scrisoarea ministrului justiţiei cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind cererea de începere a urmăririi penale împotriva 
domnului deputat Vreme Valerian, ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale în 
perioada septembrie 2010 - februarie 2012 nr.4c-11/1003/01.10.2014. 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 7 octombrie au 
început la ora 12.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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La punctul  1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, ca 
dezbaterile să fie secrete, conform prevederilor regulamentare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
aprobarea solicitării ministrului justiţiei privind cererea de începere a urmăririi penale 
împotriva domnului deputat Vreme Valerian, ministru al comunicaţiilor şi societăţii 
informaţionale în perioada septembrie 2010 - februarie 2012 şi înaintarea plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de hotărâre privind cererea de urmărire penală a 
domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 
membru al Camerei Deputaţilor. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 7 

octombrie  2014 au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
 

 
                PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 

            Bogdan Liviu CIUCĂ                                         Gabriel ANDRONACHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,  
Alexandra Muşat    
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