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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 25.02.2009 
Nr. 31/123 

 
 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
25 februarie 2009 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 25 februarie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi:  Daniel Buda, 
Bogdan Liviu Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Ioan Timiş, Carmen 
Axenie, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor-Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Mircea Silvestru Lup, Andras-Levente Mate, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ, Gabriel Tiţa-Nicolescu şi domnul deputat Florin 
Postolachi în locul doamnei deputat Elena Gabriela Udrea. Au absentat domnii 
deputaţi: Ciprian Minodor Dobre şi Eugen Nicolicea. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi domnul 
deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

În fond: 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a 
unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a 
acestora.   PLx 289/2008 

2. Propunerea legislativă Legea lustraţiei fiscale.  PLx 337/2007 
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3. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997.  PLx 340/2008 

4. Proiectul de Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989.  PLx 400/2008 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 
276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare.  PLx 507/2008 

6. Propunerea legislativă privind vânzarea locuinţelor de serviciu 
construite din fondurile statului şi administrate de către universităţile cu profil 
agricol şi medicină veterinară foştilor sau actualilor chiriaşi.   PLx 526/2008 

7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe. PLx 610/2008 

8. Propunerea legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor 
aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-Kaleh.  
PLx 614/2008 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte 
financiare în sistemul justiţiei. PLx 653/2008 

10.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.32/1995 privind timbrul judiciar. PLx 654/2008 

11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării 
obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de 
interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal. PLx 658/2008 

12.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi 
a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. PLx 664/2008 

13.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. PLx 
665/2008 

14. Proiectul de Lege pentru completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, 
nr.341/2004. PLx 670/2008 
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15.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei. PLx 671/2008 

16.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994. 
PLx 683/2008 

17.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României. PLx 689/2008 

18.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
PLx 706/2008 
 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în mod abuziv. PLx 728/2007 
 20. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.      
PLx 840/2007 
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare. PLx 23/2009 
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35 
din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea 
şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. PLx 24/2009 
 23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 
21/04/2003, cu modificările şi completările ulterioare. PLx 25/2009 
 24. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii 
PLx 31/2009 
 25. Propunerea legislativă privind raportul anual de activitate al 
Preşedintelui României. PLx 32/2009 
 26.  Propunerea legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996. PLx 35/2009 
 27.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. PLx 39/2009 
 
 În avizare: 
 28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 



 

 4

în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Plx 21/2009 
 29. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea 
personalului din învăţământ în anul 2008. Plx 22/2009 
 30. Proiectul de Lege privind instituţiile financiare nebancare. Plx 26/2009 
 31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 privind 
modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 
alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în 
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Plx 27/2009 
 32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind 
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. Plx 28/2009 
 33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2008 
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei 
publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la 
beneficiari în conturile aferente împrumuturilor. Plx 29/2009 
 34. Proiectul de Lege privind măsurile de protecţie pentru personalul 
disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome 
"Arsenalul Armatei". Plx 30/2009 
 35. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum 
destinate consumatorilor, persoane fizice. Plx 33/2009 
 36. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.190/1999 privind Creditul ipotecar. Plx 34/2009 
 37. Propunerea legislativă pentru completarea art.30 din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 
Plx 36/2009 
 38. Propunerea legislativă privind completarea articolului 214¹ din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.573/2003 privind Codul fiscal. Plx 37/2009 
 39. Propunerea legislativă privind creşterea capacităţii administrative şi a 
performanţelor autorităţilor şi instituţiilor publice. Plx 40/2009 
 40. Propunerea legislativă privind Programul naţional vizând construirea 
unor dispensare medicale şi locuinţe pentru medici în mediul rural 
 41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca 
obiectiv dezvoltarea regional. Plx 42/2009 
 42.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Plx 43/2009 
 43. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între 
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Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 ianuarie 
2009. Plx 46/2009 
 44. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii. Plx 47/2009 
 45. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.211/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii.  
Plx 48/2009 
 46. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea 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.  
Plx 49/2009 
 47. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferentă 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea 
HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian 
Angel Appeal. Plx 50/2009 
 48. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al 
stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare. Plx 51/2009 
 49. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. Plx 52/2009 
 50. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
"OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea. Plx 53/2009 
 51. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 
de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi 
termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 
stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea 
Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" 
Bucureşti - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia 
Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", 
Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea 
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Comercială ,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială 
,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale. Plx 54/2009 
 52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme. Plx 55/2009 
 53.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză. Plx 56/2009 
 54. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în 
domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în 
administrarea Academiei Române. Plx 57/2009 
 55. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor 
şi caprinelor. Plx 58/2009 
 56. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de 
,,ţară parteneră" la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism 
,,Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009. Plx 59/2009 
 57. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România. Plx 60/2009 
 58. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi completarea art.29 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Plx 61/2009 
 59. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
proprietatea publică a statului şi administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 
Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru 
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator 
complex pentru controlul alimentelor. Plx 62/2009 
 60. Propunerea legislativă privind obligativitatea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti cât şi a consiliilor locale de a înfiinţa pieţe agroalimentare 
sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori. Plx 63/2009 
 61. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea 
nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.  
Plx 64/2009 
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 62. Propunerea legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991. Plx 65/2009 
 63. Propunerea legislativă privind organizarea învăţământului teologic 
superior de cult Islamic. Plx 66/2009 
 64. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din 
Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Plx 67/2009 
 65. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor 
din România "Sebat Husein". Plx 68/2009 
 66. 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 clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 
 Plx 69/2009 
 70. Propunerea legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii 
Naţionale a României pentru dezvoltarea şi modernizarea turismului. Plx 73/2009 
 71. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 
nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului 
- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. Plx 92/2009 
 72. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx 93/2009 
 73. Propunerea legislativă privind gratuităţi la asistenţa medicală, 
medicamente şi proteze. Plx 94/2009 
 74. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961. Plx 95/2009 
 75. Propunerea legislativă privind introducerea şahului în şcoli. 
Plx 96/2009 
 76. Propunerea legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi. 
Plx 97/2009 
 77. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului. Plx 98/2009 
 78. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - 
Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul public al comunei 
Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul 
Galaţi. Plx 99/2009 
 79. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. Plx 100/2009 
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 80. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din 
Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala 
Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare 
aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind unele 
măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala 
Termoelectrică Mintia – Deva. Plx 101/2009 
 81. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la 
alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 25 de ani. Plx 102/2009 
 82. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 
privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate. Plx 103/2009 
 83. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi 
răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor 
vegetale în România. Plx 105/2009 
 84. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale. Plx 106/2009 
 85. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din 
portofoliu, în vederea depăşirii crizei economice financiare mondiale. 
Plx 107/2009 
 86. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional. Plx 109/2009 
 87. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. Plx 110/2009 
 88. 101 BP Scrisoarea domnului deputat Ghiţă Eftimie Stelian privind o 
eventuală incompatibilitate între funcţia de medic şi calitatea de deputat. 
 89. 102 BP Scrisoarea domnului deputat Ialomiţeanu Gheorghe privind 
cumulul funcţiei didactice cu calitatea de deputat. 
 90. 128 BP Scrisoarea domnului deputat Varga Attila privind cumulul 
funcţiei didactice cu calitatea de deputat. 
 91. 51/83/CP/16.02.2009 Rezoluţia adoptată de Parlamentul European 
la 14 februarie 2007 privind presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA 
pentru transportarea şi deţinerea ilegală de prizonieri. 
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 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
examinarea punctului 7, în fond, al ordinii de zi. 
 D-na Rodica Constantinovici, secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, în cuvântul luat, a precizat faptul că Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti nu susţine această iniţiativa legislativă întrucât, prin 
această propunere de modificare se are în vedere doar protecţia temporară a 
chiriaşilor. 
 Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină 
şi imunităţi, a supus la vot respingerea proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Pct. 7 al ordinii de zi a fost respins cu majoritate de voturi, 12 voturi 
pentru si 2 împotrivă. 
 În continuarea şedinţei, domnul preşedinte Daniel Buda a propus să se 
treacă la dezbaterea punctelor diverse de pe ordinea de zi. 
 La pct. 88, de pe ordinea de zi, privind scrisoarea domnului deputat Ghiţă 
Eftimie, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se înainteze Biroului Permanent 
un punct de vedere prin care se constată că nu există o stare de incompatibilitate 
între funcţia de deputat şi calitatea de medic. 
 La pct. 89 de pe ordinea de zi, privind scrisoarea domnului deputat 
Ialomiţeanu Gheorghe, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se înainteze 
Biroului Permanent un punct de vedere prin care se constată că nu există o stare 
de incompatibilitate între funcţia de deputat şi cea de cadru didactic. 
 Pct. 90 de pe ordinea de zi, privind scrisoarea domnului deputat Varga 
Attila, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se înainteze Biroului Permanent un 
punct de vedere prin care se constată că nu există o stare de incompatibilitate 
între funcţia de deputat şi cea de cadru didactic. 
 Pct. 91 de pe ordinea de zi, a fost adus la cunoştinţa membrilor Comisiei, 
fiind un material de informare. 
 În continuarea şedinţei Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, s-a 
trecut la dezbaterea proiectelor de lege în avizare.  
 La pct. 28, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 29, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 
 La pct. 30, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 31, în avizare, întrucât Comisia sesizată în fond a depus deja 
raportul asupra proiectului de lege, iniţiativa legislativă PLx 27/2009 se clasează. 
 La pct. 32, în avizare, întrucât Comisia sesizată în fond a depus deja 
raportul asupra proiectului de lege, iniţiativa legislativă PLx 28/2009 se clasează. 
 La pct. 33, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 34, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
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 La pct. 35, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 36, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 37, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 38, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 39, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 40, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
 Domnul Preşedinte Daniel Buda, la propunerea domnului vicepreşedinte 
Florin Iordache a sistat dezbaterea iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost 
sesizată în avizare şi a reluat dezbaterea asupra iniţiativelor legislative cu care 
Comisia a fost sesizată în fond. 
 La pct. 1, în fond, de pe ordinea de zi, s-a formulat propunerea de amânare 
a dezbaterilor cu 2 săptămâni. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 La pct. 2, în fond, de pe ordinea de zi, reprezentantul Ministerul Justiţiei si 
Libertăţilor Cetăţeneşti a precizat că nu susţine această iniţiativă legislativă. 
Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a formulat 
propunerea de respingere a proiectului de lege. Supusă la vot, această propunere 
de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
          La pct.3, în fond, de pe ordinea de zi, reprezentantul Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Durabile a precizat că ministerul susţine 
adoptarea iniţiativei legislative. Domnul Preşedinte Daniel Buda a propus 
amânarea cu 2 săptămâni a proiectului de lege. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
           La pct. 5, în fond, de pe ordinea de zi, reprezentantul Guvernului a 
precizat că nu susţine această iniţiativă legislativă. 
 Domnul deputat András Máté Levente a propus respingerea proiectului. 
Supusă la vot, propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 6, în fond, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
respingerea proiectului de lege cu unanimitate de voturi. 
 La pct.8, în fond, de pe ordinea de zi, domnul deputat Florin Iordache a 
propus respingerea proiectului, ţinând cont de propunerea Ministerului 
Turismului de susţinere şi promovare a Insulei Ada- Kaleh. 
 Doamna deputat Liliana Dumitrescu a precizat că susţine propunerea 
legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor aparţinând comunităţii 
minorităţii turce din fosta Insulă Ada-Kaleh şi a precizat că s-au demarat proiecte 
pentru despăgubirea mai multor populaţii de etnie turcă, deci, se impune ca şi 
persoanele din Ada- Kaleh să beneficieze de aceleaşi prevederi. 
 La pct. 8 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât respingerea 
proiectului, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere). 



 

 11

 La pct. 9, în fond, de pe ordinea de zi, reprezentantul Ministerului Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti a precizat că susţine acest proiect de lege. Domnul 
deputat Daniel Buda a propus să se treacă la dezbaterea pe articole a proiectului 
de lege. 
 Titlul legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Art. I din OUG 75/2008, care se abrogă, introdus ca amendament al 
Comisiei juridice, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. II din OUG 75/2008, care se abrogă, introdus ca amendament al 
Comisiei juridice, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. III al proiectului de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 
 Art. IV şi V care se abrogă, au fost aprobate cu unanimitate de voturi în 
forma Senatului. 
 Art. VI punctul 1, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 26, 
introdus ca amendament al Comisiei juridice, a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 Art. 26 – (1) literele a) – c) , introdus ca amendament al Comisiei juridice, 
a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La art. VI punctul 1, după alineatul (2) al articolului 26 se introduce un 
nou alineat, alin. (3), care a fost aprobat cu unanimitate de voturi în forma 
Senatului. 
 La art. VI punctul 2, alin. (1) al art. 28, introdus ca amendament al 
Comisiei juridice, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. VII, introdus ca amendament al Comisiei juridice, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Supusă la vot, legea în ansamblul său a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 La pct. 10, în fond, de pe ordinea de zi, care se referă la OUG 77/2008, 
reprezentantul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a menţionat că 
susţine adoptarea acestui proiect de lege. În continuarea şedinţei Comisiei, 
domnul preşedinte Daniel Buda a hotărât să se treacă la dezbaterea pe articole a 
proiectului de lege. 
 Punctele 1 – 16 din OUG nr. 77/2008 au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi. 
 La pct. 10 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât adoptarea 
proiectului în ansamblul său, cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 11, în fond, de pe ordinea de zi, domnul Dima Mihai, consilier 
juridic la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, a precizat că Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.78/2008 vine să reglementeze sfera sancţiunii, 
existând la nivel legislativ o suprapunere de competenţă.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a hotărât să se treacă la dezbaterea pe 
articole a proiectului de lege. 
 Titlul Legii, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 



 

 12

 Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Titlul ordonanţei de urgenţă a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 1 din ordonanţă a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 2, care se abrogă, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 3 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
Proiectul de Lege, în ansamblul său, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 12, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru 2 săptămani. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 13, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru 2 săptămani. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 14, în fond, de pe ordinea de zi, s-a formulat propunerea de 
amânarea a dezbaterilor pentru o săptămană, la solicitarea iniţiatorului. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 15, PLx 671/2008, domnul deputat András Máté a propus 
respingerea proiectului. Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot 
propunerea de respingere, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 La pct. 16, PLx 683/2008, la propunerea d-lui deputat Florin Iordache, 
care a menţionat că există raport preliminar de respingere de la Comisia pentru 
administraţie, s-a hotărât să se întocmească un raport comun de respingere al 
celor două Comisii. 
 Pct. 16 a fost respins cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 17, domnul deputat Florin Iordache a propus respingerea 
proiectului de lege. Propunerea domnului deputat a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (14 voturi pentru şi o abţinere). 
 La pct. 18, membrii Comisiei au aprobat respingerea proiectului cu 
unanimitate de voturi.  
 La pct. 19, PLx 728/2007, domnul deputat Florin Iordache a propus 
amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru 2 săptămâni. Propunere 
de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 20, PLx 840/2007, reprezentantul Ministerului Admnistraţiei şi 
Internelor a precizat că nu susţine acest proiect de lege. 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a propus respingerea proiectului de lege. 
Supusă la vot, propunerea domnului deputat Gabor  a fost respinsă cu majoritate 
de voturi (3 voturi pentru, 14 împotrivă şi o abţinere). 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus să se intre în dezbaterea pe 
articole a proiectului de lege. 
 Titlul legii a fost aprobat cu majoritate de voturi (14 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă şi o abţinere). 
 Articolul unic a fost aprobat cu majoritate de voturi (14 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă şi o abţinere). 
 Art. 118, alineatele 1 - 3, care se elimină, introdus ca amendament al 
deputaţilor aparţinând Grupurilor Parlamentare ale PD-L şi Alianţa PSD + PC, a 
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fost aprobat cu majoritate de voturi (14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 
 Art. II, introdus ca amendament al deputaţilor aparţinând Grupurilor 
Parlamentare ale PD-L şi Alianţa PSD+PC, aprobat cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri). 
 După alineatul (2) al art. 32 se introduce un alineat nou, alin. (2¹), ca 
amendament al deputaţilor aparţinând Grupurilor Parlamentare ale PD-L şi 
Alianţa PSD+PC, aprobat cu majoritate de voturi (15 voturi pentru, două voturi 
împotrivă şi o abţinere). 

 
Domnul preşedinte a supus la vot proiectul de lege în ansamblul său. 
Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate de voturi 

(15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere). 
La pct. 21, membrii Comisiei au aprobat respingerea proiectului de 

lege cu unanimitate de voturi. 
La pct. 22, membrii Comisiei au aprobat respingerea proiectului de 

lege cu unanimitate de voturi. 
La pct. 23, domnul preşedinte Daniel Buda a formulat propunerea de 

a se solicita un punct de vedere de la Guvern. Totodată, domnia sa a propus ca la 
dezbaterea iniţiativei legislative să fie invitaţi şi iniţiatorii.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea proiectului 
pentru 2 săptămani, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La pct. 24, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că 
proiectul de lege a rămas fără obiect. Domnul preşedinte a propus respingerea 
proiectului de lege. Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 25, domnul preşedinte Daniel Buda a propus respingerea 
proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pct. 26, domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea 
proiectului pentru 2 săptămani. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 27, membrii Comisiei au propus respingerea proiectului. 
Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La pct. 4, domnul deputat Tudor Chiuariu, a propus amânarea 
dezbaterilor cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

În continuarea dezbaterilor Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul vicepreşedinte Bogdan 
Ciucă, care a hotărât să se treacă la examinarea proiectelor de lege în avizare din 
ordinea de zi. 

La punctul 41, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 42, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 43, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 44, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 45, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi,  în forma Senatului. 

La punctul 46, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 47, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 48, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 49, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 50, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 

 La punctul 51, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 52, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 53, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 54, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 55, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 56, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 57, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 58, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 59, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 60, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 61, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 62, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 63, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 64, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul 65, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 66, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 67, în  avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 68, în  avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 69, în  avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 70, în  avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 71, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 72, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 73, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 74, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 75, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 
            La punctul 76, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 77, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 78, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 79, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 80, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 81, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 82, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 83, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 84, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 85, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 86, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 87, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a declarat închisă şedinţa 
Comisiei Juridice de Disciplină şi Imunităţi. 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
                  Daniel BUDA                                Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iuliana Fuiorea 
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