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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  26.05.2014 
                Nr. 4c-11/595 

 
 
 

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

12, 13, 14 şi 15 mai 2014 
  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12, 13 

şi 14 mai 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-
Diana Schelean, Ioan 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, Victor Roman, Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi 
Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnul deputat: Luminiţa Pachel Adam, Alina 
Gorghiu şi Bogdan Mihăilescu. 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 mai 

2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, Nicolae-
Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Ioan 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, Victor Roman, Sorin 
Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi 
domnul deputat: Steluţa Gustica Catanaciu, Luminiţa Pachel Adam, Alina Gorghiu şi 
Bogdan Mihăilescu. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 
680/2013 – fond;  
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2.  Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat P.L.x 457/2013 – fond;
 3. Proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an şcolar - Zi liberă 
pentru părinţi P.L.x 170/2014 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 P.l.x 213/2014 – aviz; 

5. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie şi susţinere 
a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară P.l.x 215/2014 – aviz; 

6. Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relaţia cu 
cetăţenii vârstnici P.l.x 232/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în 
şcoli P.l.x 235/2014 – aviz; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L.x 
240/2014 – aviz; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 
P.L.x 241/2014 – aviz;  

10. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2013 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice P.l.x 247/2014 – aviz; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice P.l.x 252/2014 – aviz; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.42 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x 256/2014 – aviz.; 

13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice P.l.x 262/2014 – aviz.; 

14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale P.l.x 180/2014 – aviz.; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 P.l.x 181/2014 – aviz.; 

16. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii Răcarii de Jos, comuna 
Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari P.l.x 182/2014 – aviz; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale P.L.x 239/2014 – aviz; 

18. Propunerea legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura P.l.x 242/2014 – aviz; 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura P.l.x 243/2014 – aviz; 

20. Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice P.l.x 244/2014 – aviz; 

21. Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului P.l.x 245/2014 
– aviz; 
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22. Propunerea legislativă privind înfiinţarea abatoarelor având ca obiect 
activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii P.l.x 246/2014 – aviz; 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.L.x 248/2014 – aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.L.x 249/2014 – aviz; 

25. Propunerea legislativă privind medicina şcolară P.l.x 254/2014 – aviz; 
26. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi 

de metale preţioase ale României P.l.x 257/2014 – aviz; 
27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 

privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern P.l.x 259/2014 – aviz; 
28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 260/2014 – aviz; 
29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 P.l.x 
261/2014 – aviz; 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 12 mai au început la 

ora 16.00 şi au fost de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Pentru toate punctele ordinii de zi, în urma discuţiilor, domnul deputat domnul 
deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
a formulat o propunere de amânare a dezbaterilor, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 12 mai 

au fost declarate închise de către domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de  13, 14 şi 15 mai 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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