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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 14 .10.2013 
                Nr. 31/1143 

 
 

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

1, 2 şi 3 octombrie 2013 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 1 

octombrie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ion Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Marius 
Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula,  
Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat 
doamna şi domnii deputaţi: Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea şi Alina Gorghiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 
octombrie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana 
Schelean, Ion Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Mihai-Bogdan Diaconu, Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Marius 
Manolache, Andras Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea şi Vasile Varga. Au absentat doamna şi domnii 
deputaţi: Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu şi Eugen Nicolicea. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 
octombrie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ion Adam, 
Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Mihai-
Bogdan Diaconu, Mircea Grosaru, Iusein Ibram, Marius Manolache, Andras Levente Mátè, 
Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Victor Roman, Sorin Constantin 
Stragea şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu, 
Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu şi Eugen Nicolicea.  
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind 

unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice P.l.x 214/2013 – fond; 

2.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din 
Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
218/2013 - fond;  

3. Proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor 
sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege P.L.x 105/2013 – fond; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative-teritoriale P.L.x 
275/2013 – fond; 

5. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul 
Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa P.L.x 153/2012 – 
fond; 

6. Proiectul  de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator 
P.L.x 63/2012 – fond; 

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă P.l.x 221/2013 – aviz; 

8. Propunerea legislativă privind pescuitul şi acvacultura P.l.x 289/2013 – aviz; 
9. Propunerea legislativă privind încurajarea absolvenţilor sistemului de 

învăţământ superior, subvenţionat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone 
P.l.x 293/2013 – aviz; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 294/2013 – aviz; 

11. Propunerea legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi 
P.l.x 295/2013 – aviz; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice P.l.x 297/2013 – aviz; 

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, 
aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 
oct.2011 P.l.x 299/2013 – aviz; 

14. Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă 
sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie P.l.x 300/2013 – 
aviz; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 
2012, şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre 
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România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 
2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea 
nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006 P.L.x 301/2013 – aviz; 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor P.L.x 306/2013 – aviz; 

17. Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului 
nr.238/2004 P.l.x 307/2013 – aviz; 

18. Propunerea legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii 
Strategice în Energie şi Resurse Energetice "-S.A P.l.x 308/2013 – aviz; 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, 
republicată, privind Codul Fiscal P.l.x 309/2013 – aviz; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
P.l.x 310/2013 – aviz; 

21. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină, scrisoarea din partea domnului Alexander Marcus Dan Aurel Kuck referitoare la 
modificarea legislaţiei privind adopţiile internaţionale; 

22. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, o notă referitoare la Propunerea legislative privind modificarea articolului 11 din 
Legea nr.219/2013 (BPI525/10.09.2013) iniţiate de domnul deputat Marton Arpad Francisc, 
membru al Grupului parlamentar UDMR. 

 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 1 octombrie au 
început la ora 14.00 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat  Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a formulat o propunere 
de suplimentare a ordinii de zi aprobate, cu o anexă conţinând următoarele puncte, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi: 

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

2. Proiectul de Lege privind trecerea colecţiei de timbre a României de la Compania 
Naţională Poşta Română în Patrimoniul Băncii Naţionale a României P.L.x 417/2012 – fond. 
 

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 proiectului de lege, propunere care 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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
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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 amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 1 în fond, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de amânare a dezbaterii propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 1 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul 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 2 în fond, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul 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, ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul 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 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 8, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, 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 cu observaţii, 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 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 12, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 15, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

 
La punctul 21 al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de conţinutul scrisorii 

domnului Alexander Marcus Dan Aurel Kuck şi au hotărât ca în momentul dezbaterilor 
legislative în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a unei iniţiative legislative 
care să vizeze adopţiile internaţionale, membrii Comisiei vor ţine cont de propunerile 
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domnului Alexander Marcus Dan Aurel Kuck în măsura în care acestea vor fi însuşite de 
către membrii ai Parlamentului. 

La punctul 22 al ordinii de zi, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
constatat că, la data întrunirii în şedinţă, domnul Marton Arpad Franscisc a promovat 
iniţiativa legislativă prin depunerea propunerii legislative la Senat ca primă Cameră sesizată. 

Faţă de cele de mai sus s-a apreciat că ambele modalităţi de promovare a iniţiativei 
legislative sub aspectul procedurii de urmat sunt posibile şi legale, punctul de vedere al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi urmând a fi transmis Biroului permanent. 

 
La punctul 2, în fond, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci a Camerei Deputaţilor în sala de şedinţe a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 În urma dezbaterilor, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, au hotărât întocmirea 
unui raport comun de adoptare cu amendamente admise. 

La punctele 16-20, în avizare, 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 1 

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

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 2 şi 3 octombrie 2013 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat    
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