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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 02.04.2014 
                Nr. 4c-11/386 

 
 

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

 25, 26 şi 27 martie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 26 

martie 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, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, 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,  Sorin Constantin 
Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile Varga. A absentat domnul deputat Cătălin 
Daniel Fenechiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 
martie 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, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, 
Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin Necula, 
Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi 
Vasile Varga. Au absentat domniil deputaţi Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu şi Andras 
Levente Mátè. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
P.L.x 90/2014 - fond;  

2.  Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 
P.L.x 592/2009 - fond;  
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3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei" Proiect Ferentari" P.L.x 
238/2013 – fond; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de 
acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice" 
Electrica" -S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureş, precum şi a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor 
prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 
privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale 
de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. şi "Electrica 
Oltenia" - S.A. P.L.x 117/2014 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România -S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională 
a Drumurilor din România" P.L.x 119/2014 – aviz; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 
cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi 
Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale P.L.x 
120/2014 – aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 22 octombrie 2013 P.L.x 123/2014 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.l.x 104/2014 – aviz; 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 25 martie au început 

la ora 14.00 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte 
şi domnii deputaţi Nicolae Ciprian Nica şi Sorin Constantin Stragea, vicepreşedinţii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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 8 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 fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan 
Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunerea de amânare a dezbaterii proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterea pe 
articole a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 25 martie 
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 26 martie au început 
la ora 10.00 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedinte 
şi domnii deputaţi Nicolae Ciprian Nica şi Sorin Constantin Stragea, vicepreşedinţii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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 aprobare a unui raport de adoptare a cererii de Reexaminare cu 
amendamente admise, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi 
(2 voturi împotrivă ). 

Membrii Comisiei au continuat dezbaterile punctului 1, în fond, al ordinii de zi, pe 
articole, a iniţiativei legislative privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

În urma complexităţii dezbaterilor pe articole a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât continuarea lor în proxima şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 26 martie 
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  27 martie 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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