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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 16.09.2014 
                Nr. 4c-11/906 

 
 
 

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

 9, 10, şi 11 septembrie 2014 
 

  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 

septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu,Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean,Theodor Cătălin 
Nicolescu, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel 
Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, 
Daniel Florea, Alina Gorghiu, 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.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 
septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu,Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean,Theodor Cătălin 
Nicolescu, Sorin Constantin Stragea, Ioan Adam, Gabriel Andronache, Luminiţa Pachel 
Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, 
Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Andras 
Levente Mátè, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, 
Victor Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 

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

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet. 
 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în vederea punerii de acord cu Deciziile 
Curţii Constituţionale nr.53/2011, 54/2011 şi 738/2012 P.l.x 363/2014 – fond;  

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
România P.L.x 445/2010 – fond;  

3. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public 
şi, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naţionale a 
României P.L.x 125/2013 – fond; 

4. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă 
aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii P.l.x 749/2010 – 
fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 
P.l.x 292/2013 – fond; 

6. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă P.L.x 539/2013 – 
fond; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 
iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.l.x 
139/2013 – fond; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2000 
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori P.L.x 
672/2013 – fond; 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 100/2014 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 P.L.x 131/2014 – fond; 

11. Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea structurii rezervelor 
internationale ale României P.l.x 135/2014 – fond; 

12. Proiectul de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir şI Erou al 
Naţiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viaţă închinată şi jertfită spre propăşirea 
neamului românesc P.L.x 194/2014 – fond.; 

13. Propunerea legislativă 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 pentru Creşterea Ovinelor şi 
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Caprinelor Popăuţi, judeţul Botoşani, în domeniul public al Judeţului Botoşani şi în 
administrarea Consilului Judeţean Botoşani P.l.x 226/2014 – fond.; 

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

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 
din 1 martie 1991 a cetăţeniei române P.L.x 251/2014 – fond; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii P.L.x 185/2013 – fond; 

17. Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor 
sau fundaţiilor P.l.x 306/2014 – fond; 

18. Propunerea legislativă privind localitatea Pungesti P.l.x 324/2014 – fond; 
19. Propunerea legislativă pentru recunoaşterea delfinilor drept persoane non-

umane P.l.x 333/2014 – fond; 
20.  Proiectul de Lege pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii 

Internaţionale de Justiţie P.L.x 340/2014 – fond; 
21. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori P.L.x 337/2014 – fond; 
22. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori P.L.x 345/2014 – fond; 
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 

aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti P.l.x 868/2007 – fond; 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României 
de către autorităţile şi instituţiile publice P.L.x 14/2012 – fond; 

25. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României 
de către autorităţile şi instituţiile publice P.l.x 22/2012 – fond; 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative P.L.x 351/2014 – fond; 

27. Proiectul de Lege 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; 

28. Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale P.l.x 331/2014 – aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 
nr.13/2007 privind energia electrică P.l.x 332/2014 – aviz; 
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30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă P.L.x 336/2014 – 
aviz; 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore P.L.x 338/2014 – aviz; 

32. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248 din 20 
iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate P.l.x 
339/2014 – aviz; 

33. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Naţională a 
Ambulanţei din România P.L.x 344/2014 – aviz; 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură P.L.x 366/2014 – aviz; 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 
privind protecţia consumatorului P.l.x 377/2014 – aviz;; 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 -
Codul Silvic P.l.x 378/2014 – aviz; 

37. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de 
familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă P.L.x 
381/2014 – aviz; 

38. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor 
şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi pentru modificarea unor 
acte normative P.L.x 369/2014 – aviz; 

39. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă P.L.x 368/2014 – aviz; 

40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale P.L.x 
367/2014 – aviz; 

41. Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale P.l.x 374/2014 – aviz; 
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42. Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale P.l.x 373/2014 – aviz; 

43. Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termică a populaţiei P.l.x 372/2014 – aviz; 

44. Propunerea legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 375/2014 – aviz; 

45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale P.l.x 327/2014 – aviz; 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 5 
ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data 
de 10 ianuarie 2011, actualizată P.l.x 328/2014 – aviz; 

47. Propunerea legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 
2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române P.l.x 330/2014 – aviz; 

48. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 
pentru modificarea unor acte normative P.L.x 352/2014 – aviz; 

49. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză 
privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 
18 octombrie 2007 P.L.x 356/2014 – aviz; 

50. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect 
de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene P.L.x 364/2014 – aviz; 

51. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 
economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare P.L.x 
365/2014 – aviz; 

52. Proiectul de Lege pentru modificarea şi complearea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
prcum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu 
de indemnizaţie pentru creşterea copilului P.L.x 389/2014 – aviz; 

53. Proiectul de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din 
pensii P.L.x 390/2014 – aviz; 

54. Raportul de evaluare nr.10364/G/II/12.03.2014 privind pe Şcheau Ion  nr.4c-
11/265/14.03.2014. 

55. Raportul special al Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor 
copiilor privaţi de libertate în România. nr.4c-11/863/3.09.2014 

56. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Raportul de control privind verificarea modului de formare, 
administrare şi utilizare a fondurilor publice în procesul de restituire a proprietăţilor, 
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întocmit de Curtea de Conturi a României la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor. nr.4c-11/1406 /28.11.2013 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 9 septembrie au 

început la ora 14.45 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 Gabriel Andronache a formulat o cerere de suplimentare a ordinii 
de zi ci iniţiativa legislativă referitoare la amnistie şi graţiere, propunere care, supusă la 
vot, a fost respinsă de membrii Comisiei cu majoritate 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 amânare a dezbaterii  propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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 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. 

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  proiectului de lege, 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  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 
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  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  propunerii 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 
formulat o propunere de amânare a dezbaterii  proiectului de lege, propunere care, supusă 
la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul  5, 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  propunerii 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. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 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 economia socială P.L.x 335/2014 – aviz; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale P.l.x 267/2014 – aviz; 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale 

între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 
2013 P.L.x 355/2014 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a 
sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 P.L.x 357/2014 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la 
mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 
P.L.x 358/2014 – aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind 
unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre P.l.x 
376/2014 – aviz; 

7. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, raportul final al Auditului extern al managementului Agenţiei 
Naţionale de Integritate pentru anul 2013 nr.4c-11/628/3.06.2014; 

8. Raportul de evaluare nr.23606/G/II/05.06.2014 privind pe domnul Claudiu 
Brînzan nr.4c-11/679/11.06.2014; 

9. Raportul de evaluare nr.23606/G/II/05.06.2014 privind pe domnul Voicu 
Mihai nr.4c-11/680/11.06.2014; 

10. Raportul de evaluare nr.33116/G/II/13.08.2014 privind pe Anton Marin nr.4c-
11/804/18.08.2014; 

11. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea domnului avocat Florian Şurghie referitoare la domnul 
deputat Gheorghe Neţoiu nr.4c-11/571/13.05.2014. 

La punctul 29, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 30, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 31, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 
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La punctul 32, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 33, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 34 în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 35, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 36, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 37, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 38, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 39, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 40, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 41, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 42, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii, a iniţiativei legislative. 

La punctul 44, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 45, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 46, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 47, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 48, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 49, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 50, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 51, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 52, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 53, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 
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La punctul 2, 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 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 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  18, 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  propunerii 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 
Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de amânare a dezbaterii  propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  27, 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 majoritate de voturi. 

La punctul 55, al ordinii de zi, membrii comisiei au luat act de conţinutul raportului. 
La punctul 6, 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  7, 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 propunerii 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 
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  21, 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, 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 amânare a dezbaterii  proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  6, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
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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  12, 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. 

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

La punctul  25, 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 propunerii legislative, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctele  4, 8, 9, 11, 13, 16, 17 şi 56 , ale ordinii de zi, precum şi la punctele 1, 
5, 7-11, ale 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 dezbaterilor, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

 
Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 9 

septembrie 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  10 şi 11 septembrie 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. 

 
 
 
 

 
                 PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 

            Bogdan Liviu CIUCĂ                                               Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,  
Alexandra Muşat    
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