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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 10.02.2015 
                Nr. 4c-11/135 

 
 

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

2, 3, 4, 5 şi 8 februarie 2015 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 

februarie 2015, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Nicolae-Ciprian Nica, 
Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Gabriel Andronache, Sorin 
Constantin Stragea, Luminiţa Pachel Adam, Steluţa Gustica Catanaciu, Dănuţ Culeţu, Ioan 
Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, 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  domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă. 

Domnul deputat  Ioan Adam a fost înlocuit de domnul deputat Ninel Peia, 
domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu a fost înlocuit de doamna deputat Ana Birchall și 
doamna deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Daniel Iane. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 
februarie 2015, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: : Nicolae-Ciprian Nica, 
Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Gabriel Andronache, Sorin 
Constantin Stragea, Luminiţa Pachel Adam, Steluţa Gustica Catanaciu, Dănuţ Culeţu, 
Daniel Florea, 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. Au absentat  domnii deputați: 
Bogdan Liviu Ciucă, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu și 
Alina Gorghiu. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 
februarie 2015, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Gabriel 
Andronache, Sorin Constantin Stragea, Luminiţa Pachel Adam, Steluţa Gustica Catanaciu, 
Dănuţ Culeţu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu, Niculina 
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Mocioi, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman şi Vasile Varga. Au absentat  
domnii deputați: Cătălin Daniel Fenechiu și Andras Levente Mátè. 

Domnul deputat  Daniel Ionuţ Bărbulescu,a fost înlocuit de domnul deputat 
Ninel Peia, domnul deputat Ioan Cupşa a fost înlocuit de domnul deputat Romeo Nicoară, 
domnul deputat Daniel Florea a fost înlocuit de domnul deputat Iacoban Sorin Avram, 
doamna deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Daniel Iane, domnul 
deputat Marius Manolache a fost înlocuit de domnul deputat Covaci Dorel și doamna 
deputat Elena Cătălina Ştefănescu  a fost înlocuită de domnul deputat Ionuț Săvoiu. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 
februarie 2015, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Valeria-Diana Schelean, Gabriel Andronache, Sorin Constantin 
Stragea, Luminiţa Pachel Adam, Dănuţ Culeţu, Daniel Florea, Iusein Ibram, Aurelian 
Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan Mihăilescu,Niculina Mocioi, Cosmin 
Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman şi Elena Cătălina Ştefănescu. Au absentat 
doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica Catanaciu, Cătălin Daniel Fenechiu și  
Andras Levente Mátè.  

Domnul deputat Theodor Cătălin Nicolescu a fost înlocuit de domnul deputat Mircea 
Dolha, domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu a fost înlocuit de domnul deputat Peia 
Ninel,  domnul deputat Ioan Cupşa a fost înlocuit de domnul deputat Răzvan Mironescu, 
doamna deputat Alina Gorghiu a fost înlocuită de domnul deputat Daniel Iane şi domnul 
deputat Vasile Varga a fost înlocuit de domnul deputat Ludovic Orban. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 
februarie 2015, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Valeria-Diana Schelean, Gabriel 
Andronache, Steluţa Gustica Catanaciu, Dănuţ Culeţu, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel 
Florea, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Ion Marocico, Bogdan 
Mihăilescu,Niculina Mocioi, Cosmin Necula, Victor Roman şi Vasile Varga. Au absentat 
doamnele şi domnii deputaţi: Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Andras 
Levente Mátè şi Eugen Nicolicea.  

Domnul deputat Sorin Constantin Stragea a fost înlocuit de domnul deputat Săvoiu 
Ionuț Cristian, Ioan Cupşa a fost înlocuit de domnul deputat Vasile Berci, Alina Gorghiu a 
fost înlocuită de domnul deputat Daniel Iane și doamna deputat Elena Cătălina Ştefănescu 
a fost înlocuită de domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 

Membrii Comisiei au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 
1. Proiectul de Lege privind insolventa persoanelor fizice P.L.x 579/2014 - fond. 
2.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 594/2014 – aviz;  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2014 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin 
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit P.L.x 575/2014 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru 
beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea 
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nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.L.x 
576/2014 – aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 P.L.x 578/2014 
– aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 P.L.x 593/2014 – aviz; 

7. Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi P.l.x 600/2014 
– aviz; 

8. Proiectul de Lege privind instituirea timbrului cultural P.L.x 583/2014 – aviz; 
9. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public P.l.x 589/2014 – aviz; 
10. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional 

P.l.x 599/2014 – aviz; 
11. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii P.l.x 

603/2014 – aviz; 
12. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, solicitarea domnului deputat Iulian Claudiu Manda prin care solicită 
acordul pentru cumulul funcției de lector la Universitatea Spiru Haret cu calitatea de 
deputat; 

13. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, scrisoarea domnului Horia Georgescu, președintele Agenției 
Naționale de Integritate, referitoare la domnul deputat Petre Roman; 

14. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, solicitarea domnului deputat Cezar Florin Preda prin care solicită 
acordul de a preda la Universitatea Politehnică București; 

15. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, documentele referitoare la Grupul parlamentar PP-DD pentru 
întocmirea unui punct de vedere; 

16. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, solicitarea domnului deputat Vasilică Radu referitoare la susținerea, 
în calitate de profesor, a unor ore și la o posibilă incompatibilitate cu statutul de deputat; 

17. Adresa ANI nr.1002/G/II/12.01.2015 prin care înaintează Comisiei juridice 
raportul de evaluare asupra domnului deputat Cornel Cristian Resmerița; 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 2 februarie au 
început la ora 14.15 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea punctului 13 al ordinii de zi. Domnul 
deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreședintele Comisiei, în vederea formulării unui punct 
de vedere, a acordat cuvântul domnului Petre Roman care a precizat că a sosit la dezbateri 
însoțit de doamna avocat Cristina Grecu. 

Domnul deputat Petre Roman a precizat că documentele aflate în memoriul înaintat 
de domnia sa Comisiei, infirmă cererea Agenției Naționale de Integritate și că există un 
document emis de Curtea de Apel București în data de 19.01.2015 prin care se certifică că 
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există înregistrată, la data de 16 ianuarie 2015 cererea de chemare în judecată în vederea 
anulării raportului de evaluare a Agenției Naționale de Integritate.  

Doamna avocat Cristina Grecu a precizat că, contestarea raportului de evaluare a fost 
făcută în termen și, până când nu există o hotărâre judecătorească definitivă referitoare la 
starea de incompatibilitate a domnului deputat Petre Roman, nu se poate lua o hotărâre 
asupra mandatului domniei sale de deputat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, prin vot: 
1. Să solicite Biroului Permanent al Camerei Deputaților: o clarificare pe tema 

raportului de evaluare ANI, deoarece, în conformitate cu art.7 alin.(4) din Regulamentul 
Camerei Deputaților republicat, cu modificările și completările ulterioare: ”În cazurile 
prevăzute la alin.(1) lit.c) și d), precum și în cazurile prevăzute la alin.(2) lit.c) și d), 
președintele Camerei ia act de situația de încetare a mandatului de deputat sau de senator 
și supune votului plenului Camerei din care face parte, adoptarea hotărârii prin care se 
vacantează locul de deputat sau de senator.”  

2. Să sugereze Biroului Permanent ca în măsura în care consideră oportun, să 
sesizeze și Agenția Națională de Integritate cu privire la materialele depuse la Comisie 
prin intermediul Biroului Permanent de către domnul deputat Petre Roman în vederea 
formulării unui punct de vedere de către ANI. 

La punctul 15, în fond, al ordinii de zi, dezbaterile au avut loc în ședință comună cu 
Comisia pentru regulament și au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Emacu, 
președintele Comisiei pentru regulament. 

Domnul deputat Cătălin Daniel Fenechiu a  precizat că sunt minim 10 parlamentari 
ai PPDD necesari pentru constituirea unui grup parlamentar conform prevederilor legale. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, președintele Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități a subliniat faptul că dacă sunt 10 deputați, atunci grupul PPDD funcționează 
conform prevederilor legale și a formulat o propunere de menținere a grupului parlamentar 
PPDD, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiilor reunite cu majoritate de 
voturi. 

Ședința comună a Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu Comisia pentru 
regulament a fost declarată închisă de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, președintele 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au continuat cu dezbaterea 
inițiativelor aflate pe ordinea de zi aprobată. 

La punctul 14, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au stabilit că nu există stare 
de incompatibilitate între calitatea de deputat și activitatea didactică universitară a 
domnului deputat Cezar Preda. 

La punctul 12, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au stabilit că nu există stare 
de incompatibilitate între calitatea de deputat și funcția de lector universitar a domnului 
deputat Iulian Claudiu Manda. 

La punctul 16, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au stabilit că nu există stare 
de incompatibilitate între calitatea de deputat și funcția profesor a domnului deputat 
Vasilică Radu. 

La punctul 17, membrii Comisiei au luat act, spre informare, de raportul de evaluare 
a domnului deputat Cornel Cristian Resmeriță. 
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La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Ciprian Nicolae Nica, 
vicepreședintele Comisiei, a propus ca instituțiile interesate să formuleze și să predea 
amendamentele membrilor Comisiei astfel încât acestea să poată fi studiate și amânarea 
dezbaterii inițiativei legislative, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 2 
februarie 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 3 februarie au 
început la ora 14.15 şi au fost conduse alternativ, de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele și de domnul deputat Gabriel Andronache, secretar al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Ciprian Nicolae Nica, 
vicepreședintele Comisiei, a formulat o propunere de amânare a dezbaterii inițiativei 
legislative, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei. 

La punctul 3, în avizare, al 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 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 majoritate 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 negativă, 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. 

La punctul 9, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  
au aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 3 
februarie 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 4 februarie au 
început la ora 10.30 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările au avut loc pentru dezbaterea adresei Secretarului General prin care 
transmite Comisiei Juridice, de disciplină și imunități scrisoarea  Procurorului General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referitoare la formularea cererii 
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de începere a urmăririi penale împotriva doamnei Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al 
Dezvoltării regionale și Turismului, care în prezent are calitatea de deputat. 

În urma studierii dosarului și a opiniilor exprimate cu prilejul dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților formularea cererii privind 
începerea urmăririi penale a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al 
Dezvoltării Regionale și Turismului, cu majoritate de voturi. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 4 
februarie 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 5 februarie au 
început la ora 10.15 şi au fost conduse alternativ de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedinte și domnul deputat Ciprian Nicolae Nica, vicepreședintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Lucrările au avut loc pentru dezbaterea adresei Biroului Permanent prin care 
transmite Comisiei Juridice, cu adresa nr.12/BP, înregistrată la Comisia juridică sub nr.4c-
11/56/2015, referitoare la Scrisoarea Agenției Naționale de Integritate nr.611/13/01/2015. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut această solicitare și membrii 
Comisiei au hotărât, în unanimitate, că solicitarea de vacantare a locului de deputat sau de 
senator este o procedură prevăzută de art.7 alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor, republicată. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 5 
februarie au fost declarate închise de către domnul deputat Ciprian Nicolae Nica, 
vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 8 februarie au 
început la ora 16.30 şi au fost conduse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările au avut loc pentru dezbaterea: 
1. Adresei Secretarului General prin care transmite Comisiei Juridice, de disciplină 

și imunități scrisoarea  Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi penale împotriva 
doamnei Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al Dezvoltării regionale și Turismului, care în 
prezent are calitatea de deputat pentru Dosarul nr.50/P/2014. 

2. Adresei Secretarului General prin care transmite Comisiei Juridice, de disciplină 
și imunități scrisoarea  Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție referitoare la formularea cererii de încuviințare a arestării preventive a 
doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al Dezvoltării regionale și 
Turismului, pentru Dosarul nr.50/P/2014. 

3. Adresei Secretarului General prin care transmite Comisiei Juridice, de disciplină 
și imunități scrisoarea  Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție referitoare la formularea cererii de începere a urmăririi penale împotriva 
doamnei Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al Dezvoltării regionale și Turismului, pentru 
Dosarul nr.880/P/2014. 

4. Adresei Secretarului General prin care transmite Comisiei Juridice, de disciplină 
și imunități scrisoarea  Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
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Casație și Justiție referitoare la formularea cererii de încuviințare a reținerii și arestării 
preventive a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al Dezvoltării regionale 
și Turismului, pentru Dosarul nr.880/P/2014. 

5. Adresei Secretarului General prin care transmite Comisiei Juridice, de disciplină 
și imunități scrisoarea  Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție referitoare la formularea cererii de încuviințare a arestării preventive a 
doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost Ministru al Dezvoltării regionale și Turismului 
prin înlocuirea controlului judiciar dispus în data de 29.01.2015, pentru Dosarul 
nr.880/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție. 

Membrii Comisie juridice, de disciplină și imunități au hotărât ca lucrările Comisiei 
să fie secrete în temeiul prevederilor art.53 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul 1, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, formularea cererii de începere a urmăririi penale . 

La punctul 2, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela. 

La punctul 3, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, formularea cererii de începere a urmăririi penale . 

La punctul 4, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, încuviințarea reținerii și arestării preventive a doamnei deputat Udrea Elena 
Gabriela. 

La punctul 5, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, încuviințarea arestării preventive a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 8 
februarie au fost declarate închise de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

               Bogdan Liviu CIUCĂ                                       Sorin Constantin STRAGEA 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Alexandra Muşat    


