
 1

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 30.09.2014 
                Nr. 4c-11/997 

 
 
 

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

 22, 23, 24 şi 25 septembrie 2014 
 

  
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

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, 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. A absentat doamna deputat  
Steluţa Gustica Cătănaciu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 
septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean, Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin 
Constantin Stragea, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, 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, Eugen Nicolicea şi Vasile Varga. A absentat doamna deputat 
Steluţa Gustica Cătănaciu. 

Domnul deputat Ioan Adam a fost înlocuit de doamna deputat Doina Pană, domnul 
deputat Cosmin Necula a fost înlocuit de doamna deputat Carmen Moldovan, domnul 
deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Cătălin Tiuch şi doamna deputat 
Elena Cătălina Ştefănescu a fost înlocuită de domnul deputat Ionuţ Săvoiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 
septembrie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
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Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean,Theodor Cătălin Nicolescu, Sorin 
Constantin Stragea, Ioan Adam, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, Niculina 
Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi 
Vasile Varga. A absentat doamna deputat Steluţa Gustica Cătăniciu. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet şi 
domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton Arpad. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 
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, Luminiţa Pachel Adam, Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina Gorghiu, Iusein 
Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, 
Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman,  Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamna şi domnul deputat: Steluţa Gustica Cătăniciu şi Ioan Cupşa. 

Domnul deputat Ion Marocico, a fost înlocuit de domnul deputat Varol Amet şi 
domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton Arpad. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative conexe P.L.x 437/2014 – fond;  

2.  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;  

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale P.L.x 370/2014 – fond; 

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

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 P.l.x 353/2014 – aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 P.l.x 354/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
P.l.x 361/2014 – aviz; 

8. Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de 
nivel superior ".ro " P.l.x 382/2014 – aviz; 

9. Proiectul de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative 
din România P.L.x 399/2014 – fond; 

10. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi 
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consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi 
senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
şi din cadrul Curţii de Conturi P.l.x 404/2014 – aviz; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea 
nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii P.l.x 407/2014 – aviz; 

12. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea 
economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014 P.L.x 416/2014 – aviz.; 

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere 
în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 P.L.x 417/2014 – 
aviz.; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L.x 
419/2014 – aviz.; 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor 
cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de 
Informaţii, precum şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru 
aceste cantităţi P.L.x 420/2014 – aviz; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale P.L.x 421/2014 – aviz; 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli 
în domeniul sănătăţii P.L.x 425/2014 – aviz; 

18. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi P.L.x 426/2014 – aviz; 

19. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii slovace P.L.x 427/2014 – 
aviz; 

20.  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii cehe P.L.x 428/2014 – aviz; 
21. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 429/2014 – aviz; 
22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.24 din Legea 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor P.L.x 
430/2014 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Titlului VIII, Cap.6, 
al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 432/2014 – aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 P.L.x 435/2014 – aviz; 
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25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul 
silvic P.L.x 436/2014 – aviz; 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea Standardului Internaţional Lista interzisă 
pentru anul 2014 P.L.x 438/2014 – aviz; 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport precum şi pentru modificarea Legii nr. 
104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc P.L.x 434/2014 – aviz; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 22 septembrie au 

început la ora 16.25 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. 

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 
propunere de aprobare a unui raport înlocuitor de adoptare a proiectului de lege, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul  1, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de 
dezbatere pe puncte a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

După dezbaterea primei părţi a iniţiativei legislative, domnul deputat Bogdan Liviu 
Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a suspendat dezbaterile 
acestei iniţiative legislative.   

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

După acest vot, la ora 18.25, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a suspendat şedinţa Comisiei. 

La ora 19.00 domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a reluat şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi cu dezbaterile iniţiativei legislative aflate pe punctul 1, în fond, al ordinii de zi. 

În urma discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în proxima 
şedinţă. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 22 
septembrie au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 23 septembrie au 
început la ora 14.20  în şedinţă comună cu Comisia pentru regulament a Camerei 
Deputaţilor şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 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. Adresa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor privind solicitarea 
Grupurilor parlamentare PNL şi PDL privind înfiinţarea unei comisii de anchetă 967 BP 
4c-11/969/22.09.2014; 

2. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal P.L.x 12/2014 – aviz; 

3. Raportul de evaluare nr.130848/G/II/28.12.2011 emis de Agenţia Naţională de 
Integritate, prin care s-a constatat încălcarea de către domnul Stoica Ştefan Bucur a 
regimului juridic privind incompatibilităţile rămas definitiv prin Decizia ÎCCJ nr.6734 din 
data de 15.10.2013 nr.4c/11/1168/21.10.2013; 

La punctul 1, al anexei ordinii de zi,dezbaterile au avut loc în şedinţă comună cu 
Comisia pentru regulament a Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Marton Arpad a precizat că parlamentarii grupului UDMR se abţin 
de la votul deciziei Comisiilor reunite deoarece domniile lor consideră că nu este posibilă 
audierea preşedintelui României şi nici că noua comisie de anchetă nu are atribuţiile 
Parchetului care ar fi trebuit să se sesizeze, din oficiu, la afirmaţiile Preşedintelui 
României. 

Domnul deputat Gheorghe Tinel a precizat că nu înţelege de ce Biroul Permanent a 
transmis celor două Comisii solicitarea grupurilor PNL şi PDL de constituire a unei comisii 
de anchetă deoarece doar plenul Camerei Deputaţilor poate decide înfiinţarea sau nu a 
acestei comisii de anchetă şi solicită respingerea cererii Biroului Permanent. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a susţinut punctul de vedere al domnului 
deputat Gheorghe Tinel, exemplificând cu modalitatea de înfiinţare a comisiei Nana. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a prezentat, pe scurt, un scurt istoric al comisiilor 
de anchetă, amintind de Decizia Curţii Constituţionale nr.80/2014 din care a citit 
membrilor Comisiei de la punctul 203 la punctul 208. 

Domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu a subliniat faptul că, în conformitate cu 
art.111 şi art.118 din Constituţia României, activitatea comisiei este Constituţională şi că 
plenul Camerelor Deputaţilor trebuie să decidă. 

Domnul deputat Ioan Cupşa a precizat că membrii Comisiei trebuie să se exprime, în 
exclusivitate, referitor la legalitatea înfiinţării unei comisii de anchetă. 

Domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei, a susţinut lipsa 
oportunităţii înfiinţării comisiei de anchetă datorită existenţei Comisiilor de control al SRI 
şi SIE. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, a supus la vot cele două opinii iar membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să transmită Biroului Permanent un punct de vedere conform căruia 
preşedintele României poate fi audiat de către Parlament în cazul suspendării din funcţie în 
conformitate cu art.95 din Constituţia României, republicată, şi în cazul punerii sub 
acuzare pentru înaltă trădare, în conformitate cu prevederile art.96 din Constituţia 
României, republicată. În aceste două situaţii preşedintele „poate da Parlamentului 
explicaţii”, el nefiind obligat să facă acest lucru.  
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Deşi în conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, o comisie de anchetă parlamentară ar putea cita şi audia orice 
persoană, Decizia Curţii Constituţinale nr.46/1994 statuează că numai cei aflaţi sub control 
parlamentar pot fi audiaţi şi în nici un caz preşedintele şi reprezentanţii puterii 
judecătoreşti. În acelaşi sens sunt şi Deciziile nr.45/1994, nr.317/2006 şi nr.80/2004. 

Membrii Comisiilor reunite au apreciat că, dacă din punct de vedere procedural, 
solicitarea celor două grupuri parlamentare poate fi supusă votului plenului Camerei 
Deputaţilor, din punct de vedere legal, recomandă respingerea de către plen a respectivei 
solicitări, pentru motivele expuse mai sus. 

Acest punct de vedere a fost aprobat de către membrii Comisiilor reunite cu 
majoritate de voturi. 

După acest vot, domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei de 
disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa celor două comisii. 

Dezbaterea a continuat cu iniţiativele legislative aflate pe ordinea de zi a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi sub conducerea alternativă a domnului deputat Bogdan-
Liviu Ciucă, preşedinte şi domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei 
de disciplină şi imunităţi. 

La punctul  3, în fond, al anexei 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  cererii pentru proxima şedinţă, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat o propunere de suplimentare a 
ordinii de zi aprobate cu P.L.x162/2003, propunere care a fost respinsă cu majoritate de 
voturi. 

 
La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 

aprobat, cu majoritate 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 negativă, a iniţiativei legislative. 
La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 

aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 
La punctul 8, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 

aprobat, cu majoritate 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 favorabilă, 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 favorabilă, 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 16, 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 18, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 19, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 22, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 24, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 25, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au hotărât, cu unanimitate de voturi, formularea unei cereri către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor, în vederea aprobării dezbaterii pe fond a acestei iniţiative 
legislative. 

La punctul 26, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 27, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, 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, a iniţiativei legislative. 

La punctul 10 în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative. 

La punctul  2, în fond, al anexei 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 respingerii cererii de Reexaminare, propunere care, supusă la vot, 
a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Discuţiile au continuat cu continuarea dezbaterilor punctului 1, în fond, al ordinii de 
zi aprobate. 

După dezbaterea câtorva puncte, domnul deputat Bogdan-liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei a suspendat dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de zi. 

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 pentru proxima şedinţă, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu P.L.x 436/2014 – 
Codul silvic, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu majoritate de voturi. 

La acest punct, 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 cu amendamente, propunere 
care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi. 
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După acest punct, au fost reluate dezbaterile punctului 1, în fond, al ordinii de zi, 
unde, în urma discuţiilor, 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 cu amendamente, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 23 
septembrie au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 24 septembrie au 
început la ora 10.00  şi au fost conduse, alternativ, de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte şi domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat o propunere de suplimentare a 
ordinii de zi aprobate cu iniţiativa legislativă referitoare la amnistie şi graţiere, propunere 
care a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

La punctul 17, 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, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 23, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

După acest punct, au fost reluate dezbaterile punctului 4, în fond, al ordinii de zi, 
unde, în urma discuţiilor, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere de aprobare a continuării 
dezbaterilor acestui  proiect de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

După acest vot, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a suspendat şedinţa Comisiei. 

La ora 14.10 domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a reluat şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
dezbaterile punctului 3, al anexei ordinii de zi aprobate. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, a făcut o scurtă prezentare a dezbaterilor avute în şedinţa anterioară precum şi a 
conţinutului dosarului. 

Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei, a formulat o 
propunere de transmitere către Biroul Permanent a unei cereri pentru aprobarea unui nou 
termen astfel încât, la dezbateri, să fie prezenţi toţi mebrii Comisiei juridice. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a propus ca să fie 
prezentată Biroului Permanent o situaţie succintă a dezbaterilor din cadrul Comisiei astfel 
încât, Biroul Permanent să aprobe un nou termen scurt pentru dezbateri. 

Domnul deputat Ştefan Stoica, la invitaţia preşedintelui Comisiei, şi-a prezentat, pe 
scurt, punctul de vedere al domniei sale, în sensul că, datorită timpului extrem de scurt, nu 
şi-a putut pregăti apărarea şi a cerut un termen pentru dezbatere de o săptămână.   
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Domnul deputat Gabriel Andronache a precizat că singurul motiv care împiedică 
votul îl reprezintă cvorumul insuficient al membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a subliniat faptul că 
domnia sa nu doreşte să lase impresia că membrii Comisiei tergiversează dezbaterea şi 
votul acestui caz şi a adresat o rugăminte membrilor Comisiei să analizeze toate aspectele 
astfel încât să nu fie interpretaţi greşit. De asemenea, domnul deputat Nicolae Ciprian 
Nica, vicepreşedintele Comisiei, a precizat că toţi membrii Comisiei au lucrat până târziu 
şi, de aceea, nu au mai putut fi prezenţi la dezbateri. Totodată, domnia sa a precizat că, 
fiind un vot secret, este firesc ca majoritatea membrilor Comisiei să voteze şi, de aceea, a 
formulat o propunere de amânare pentru o săptămână. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele Comisiei, a propus ca membrii 
Comisiei să adreseze Biroului Permanent rugămintea ca acesta, cu scurta informare privind 
stadiul dezbaterilor, să aprobe un nou termen scurt şi ferm pentru proxima şedinţă astfel 
încât membrii Comisiei să poată studia toate aspectele de procedură invocate în cursul 
acestei dezbateri. Această propunere a fost aprobată de membrii Comisiei. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a considerat răspunsul Agenţiei Naţionale de 
Integritate nesatisfăcător şi formulează propunerea ca toate întrebările adresate ANI să fie 
formulate în scris, iar răspunsul să fie formulat de ANI tot în scris. 

Domnul deputat Ştefan Stoica a mai adăugat că va depune, până la termenul viitor, 
un memoriu cu apărarea domniei sale. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 24 
septembrie au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  25 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 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
 
 
 
Consilier,  
Alexandra Muşat    
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