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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  27.02.2014 
                Nr. 4c-11/191 

 
 

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

 17, 18, 19 şi 20  februarie 2014 
 

  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17  

februarie 2014, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Gabriel Andronache, Luminiţa 
Pachel Adam, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Marius Manolache, Niculina Mocioi, Cosmin 
Necula,  Eugen Nicolicea, Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. A absentat doamna deputat Valeria-Diana Schelean. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a fost înlocuit de domnul deputat Cătălin Vasile 
Drăguşanu, domnul deputat Ion Adam a fost înlocuit de doamna deputat Simona Bucura-
Oprescu, domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu a fost înlocuit de domnul deputat Ninel 
Peia,  domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton Arpad, 
domnul deputat Bogdan Mihăilescu a fost înlocuit de domnul deputat Daniel Suciu, domnul 
deputat Victor Roman a fost înlocuit de domnul deputat Mircea Dobre. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Gabriel Andronache, Luminiţa 
Pachel Adam, Dănuţ Culeţu, Ioan Cupşa, Cătălin Daniel Fenechiu, Daniel Florea, Alina 
Gorghiu, Iusein Ibram, Aurelian Ionescu, Bogdan Mihăilescu, Niculina Mocioi, Cosmin 
Necula, Victor Roman,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamna şi domnul deputat Valeria-Diana Schelean şi Ion Adam. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă a fost înlocuit de domnul deputat Cătălin Vasile 
Drăguşanu, domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu a fost înlocuit de domnul deputat 
Daniel Suciu, domnul deputat Marius Manolache a fost înlocuit de domnul deputat Mircea 
Dobre, domnul deputat Andras Levente Mátè a fost înlocuit de domnul deputat Marton 
Arpad, domnul deputat Eugen Nicolicea a fost înlocuit de doamna deputat Simona Bucura. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Steluţa Gustica Catanaciu, Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, Gabriel 
Andronache, Luminiţa Pachel Adam, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Dănuţ Culeţu, 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,  Sorin Constantin Stragea, Elena Cătălina Ştefănescu şi Vasile 
Varga. Au absentat doamna şi domnii deputaţi Valeria-Diana Schelean, Ion Adam şi Ioan 
Cupşa. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 
februarie 2013, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Bogdan Liviu Ciucă, 
Nicolae-Ciprian Nica, Theodor Cătălin Nicolescu, 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, Cosmin Necula, Eugen Nicolicea, Victor Roman, Elena Cătălina 
Ştefănescu şi Vasile Varga. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Steluţa Gustica 
Catanaciu, Valeria-Diana Schelean, Ion Adam, Ioan Cupşa, Andras Levente Mátè şi Sorin 
Constantin Stragea. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Proiectul de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii 
pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare P.L.x 579/2013 – fond; 

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 
2004 P.l.x 653/2013 - fond;  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 
februarie 2007 P.l.x 654/2013 – fond; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.313 din Legea 
nr.95/2006 cu privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoanelor care aduc daune 
sănătăţii altor persoane P.l.x 560/2013 – fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.194/7 
noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive P.l.x 668/2013 – fond; 

6. Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea 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 601/2013 – fond; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal P.l.x 663/2013 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea 
mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului P.l.x 665/2013 
– aviz; 
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9. Propunerea legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal P.l.x 669/2013 – aviz; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 674/2013 – aviz; 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991-Legea contabilităţii 
P.l.x 682/2013 – aviz; 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 685/2013 – aviz; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2001 privind frontiera de stat P.l.x 686/2013 – aviz; 

14. Propunerea legislativă pentru reintrarea în administraţia Statului a clădirii "Casa 
radio " din Calea Plevnei, Bucureşti, în vederea construirii unui complex muzeal şi de săli de 
conferinţe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste P.l.x 687/2013 – aviz; 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 16/2014 – aviz; 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
"Complexul Energetic Hunedoara "-S.A. P.L.x 17/2014 – aviz; 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de 
participare JEREMIE P.L.x 18/2014 – aviz; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.L.x 581/2013 – aviz; 

19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri P.l.x 617/2013 – aviz; 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal P.l.x 624/2013 – aviz; 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă P.l.x 626/2013 – 
aviz; 

22. Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de 
majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici P.l.x 628/2013 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii P.l.x 629/2013 – aviz; 

24. Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în 
îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate P.l.x 630/2013 – aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu P.l.x 631/2013 – aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea 
nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice P.l.x 632/2013 – aviz; 

27. Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte drept 
sărbătoare legală în care nu se lucrează P.l.x 634/2013 – aviz; 
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28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 
privind serviciile speciale de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate P.l.x 636/2013 – aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
P.l.x 638/2013 – aviz; 

30. Propunerea legislativă privind facilităţile acordate şomerilor pentru transportul 
intern P.l.x 639/2013 – aviz; 

31. Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, 
Codul Muncii P.l.x 640/2013 – aviz; 

32. Propunerea legislativă 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, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore P.l.x 641/2013 – aviz; 

33. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 
aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 
P.l.x 642/2013 – aviz; 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă P.l.x 643/2013 – 
aviz; 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 644/2013 – aviz;; 

36. Propunerea legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din 
învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial P.l.x 645/2013 – aviz; 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 din 15 
iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.l.x 646/2013 – aviz; 

38. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul 
Fiscal P.l.x 647/2013 – aviz; 

39. Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice P.l.x 
648/2013 – aviz; 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 649/2013 – aviz; 

41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
650/2013 – aviz; 

42. Propunerea legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr.101/2006 P.l.x 651/2013 – aviz; 

43. Propunerea legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 
652/2013 – aviz; 

44. Proiectul de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 662/2013 – aviz; 

45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 676/2013 – aviz; 
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46. Propunerea legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe 
venituri din salarii şi venituri asimilate acestora P.l.x 677/2013 – aviz; 

47. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 
Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti P.l.x 678/2013 – aviz; 

48. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 
P.l.x 566/2013 – aviz; 

49. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
privind Legea Educaţiei Naţionale P.l.x 568/2013 – aviz; 

50. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră P.l.x 
570/2013 – aviz; 

51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 P.l.x 571/2013 – aviz; 

52. Propunerea legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi P.l.x 660/2013 – aviz; 

53. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice 
administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 
octombrie 2013 P.L.x 3/2014 – aviz; 

54. Proiectul de Lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave 
cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia 
MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra, la 13 mai 2008 P.L.x 4/2014 – 
aviz; 

55. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între 
Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de 
altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 P.L.x 5/2014 – aviz; 

56. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la 
Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale 
Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 
aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 P.L.x 6/2014 – aviz; 

57. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, scrisoarea ministrului justiţiei cu privire la solicitarea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind încuviinţarea arestării preventive a 
domnului deputat Vlad Alexandru Cosma; 

 
 

 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 17 februarie au 
început la ora 13.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 La punctul 57 membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în 
temeiul prevederilor art. 53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca lucrările 
Comisiei să fie secrete. În conformitate cu prevederile art.195 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie secret. 
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 Domnul deputat Nicolae Ciprian Nica vicepreşedintele Comisiei, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, a supus la vot, cererea ministrului justiţiei privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Vlad Alexandru 
Cosma, transmisă Camerei Deputaţilor. 
În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei, a prezentat rezultatul votului: 
- 14 voturi împotriva încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Vlad Alexandru 
Cosma; 
- 7 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Vlad Alexandru 
Cosma; 
- 2 voturi pentru „abţinere”; 
- 4 voturi anulate. 
 Comisia juridica, de disciplină şi imunităţi apreciază că, în lumina noilor 
reglementari în materie penală, nu sunt întrunite elementele necesare care să conducă la 
conturarea unei opinii în sensul aprobării cererii ministrului justiţiei, domnul Robert-
Marius Cazanciuc, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive 
a domnului deputat Vlad Alexandru Cosma. 

Domnul deputat deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, la propunerea membrilor grupului PNL din Comisie, a formulat o 
propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următorul punct, propunere care a fost 
respinsă de membrii Comisiei cu majoritate de voturi (grupul PSD a votat împotrivă): 

1. Propunerea legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse 
P.l.x 162/2013 – fond; 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost suspendate.  
La ora 16.00 au fost reluate lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

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

La punctul 1, în fond al ordinii de zi, membrii Comisiei au început dezbaterile pe 
fiecare punct al iniţiativei legislative. 

După dezbaterile primelor puncte ale iniţiativei legislative, domnul deputat Nicolae 
Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a suspendat 
şedinţa Comisiei astfel încât membrii Comisiei să poată participa la votul desfăşurat în 
plenul Camerei Deputaţilor. 

La ora 17.30 au fost reluate lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au reluat dezbaterile punctului 1, în fond, al ordinii de zi. În 
urma părerilor şi opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât suspendarea 
şedinţei şi reluarea acesteia marti, 18 februarie. 
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Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 
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 18 februarie au 
început la ora 09.00 şi au fost conduse de domnul deputat Nicolae Ciprian Nica, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa a început cu reluarea dezbaterilor punctului  1, în fond, al ordinii de zi, în 
urma discuţiilor şi părerilor formulate, 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 cu amendamente, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă si o abţinere). 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost suspendate.  
La ora 14.30 au fost reluate lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

au fost conduse 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 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 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 respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul  4, 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 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 aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, 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 
propunere de aprobare a unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere care, 
supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 12, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 13, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 14, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, 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. 

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 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 favorabilă, 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 21, 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 negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 23, 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 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 26, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

La punctul 28, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 29, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), 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 favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 31, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 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 unanimitate de voturi, avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 33, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 34, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 35, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

La punctul 36, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 

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

La punctul 38, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei legislative. 

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

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

La punctul 41, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), 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, amânarea dezbaterilor  iniţiativei legislative. 

La punctul 43, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi, avizarea negativă iniţiativei legislative. 

La punctul 44, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), 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 favorabilă, 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 iniţiativei legislative. 

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

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

La punctul 49, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă, a iniţiativei 
legislative. 
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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 majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 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 negativă 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. 

La punctul 54, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

La punctul 55, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, clasarea iniţiativei legislative deoare ce iniţiativa  
legislativa a fost dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor. 

La punctul 56, în avizare, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, a iniţiativei legislative. 

Domnul deputat deputat Nicolae Ciprian Nica, vicepreşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a formulat o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu următorul 
punct, propunere care a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi: 

1. Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevazute la art.IV alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a 
derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative P.l.x 591/2013 – aviz; 

La punctul 1, în avizare, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei  au aprobat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotriva), avizarea negativă, a 
iniţiativei legislative. 

Dezbaterile şedinţei  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 18 
februarie 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  19 si 20 februarie 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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