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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti 02.09.2009 
Nr. 31/729 

 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

18 august 2009 
    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
18 august 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, Bogdan Ciucă, 
Florin Iordache, Gabriel Andronache, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor 
Alexandru Chiuariu, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Silvestru Mircea 
Lup, András Levente Máté, Ioan Timiş, Marinel Iustin Arghir - Cionca, Mircea 
Grosaru, Ciprian – Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor 
Panţîru, Constantin Sorin Stragea, Gabriel Nicolescu-Tiţa. Au fost absenţi următorii 
domni deputaţi: Ştirbeţ Cornel, Dumitrescu Liana, Jipa Florina Ruxandra. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice. 

La lucrările şedinţei a participat în calitate de invitat doamna secretar de stat 
Rodica Constantinovici din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Domnul Preşedinte Daniel Buda a supus la vot următoarea ordine de zi. 
 
 
În fond: 
1. Propunerea legislativă privind completarea Codului Civil; PLx 342/2008 
2. 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 
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3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 
privind executorii judecătoreşti; PLx 203/2008\ 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PLx 
118/2009 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocet; PLx 189/2009 

6. 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 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal; 
 PLx 318/2009 

 
 

În avizare: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanţa 

Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică şi pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice; PLx 326/2009 

2. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe 
livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri; 
PLx 327/2009 

3. Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti; PLx 328/2009 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 

iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a fost sesizată în fond. 
Domnul preşedinte Daniel Buda a propus suplimentarea ordinii de zi. 
 
La pct. 5, în fond de pe ordinea de zi, referitor la completarea Legii nr. 

51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, domnul preşedinte 
Daniel Buda a propus amendarea textelor în vederea scurtării termenelor de judecată 
şi, de asemenea, să se reducă numărul dosarelor în instanţă. 

Domnul deputat Tudor Chiuariu a susţinut propunerea domnului preşedinte 
Daniel Buda şi a menţionat că administrarea probelor de către avocaţi reprezintă o 
soluţie pentru scurtarea termenelor de judecată. 

Domnul deputat Florin Iordache a făcut precizarea că la acest proiect de lege 
ar trebui să fie prezenţi şi reprezentanţi ai CSM-ului, pentru a se putea obţine un 
punct de vedere şi din partea acestei instituţii. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea proiectului de lege cu 
două săptămâni. Propunerea de amânarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La pct. 3, în fond de pe ordinea de zi, referitor la modificarea alin. (1) al art. 
37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, domnul preşedinte Daniel 
Buda a propus clarificarea unor aspecte legate de executorii judecătoreşti şi 
executorii bancari. 

Domnul preşedinte a propus amânarea proiectului de lege cu două săptămâni. 
Propunerea de amânarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

În continuarea şedinţei,  domnul preşedinte Daniel Buda a trecut la dezbaterea 
iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în avizare, de pe ordinea de zi. 

La pct. 8 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 9 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 10 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

În continuarea şedinţei Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, domnul 
preşedinte Daniel Buda a propus să se treacă la dezbaterea ordinii de zi suplimentare 
privind hotărârea Camerei Deputaţilor  nr. 34 din 27.07.2009 referitoare la Raportul 
Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 
Ministerului Tineretului şi Sportului pentru organizarea „Zilei Tineretului” 
referitoare la întocmirea de către Comisia juridică a unui raport privind începerea 
urmăririi penale împotriva doamnei deputat Monica Iacob Ridzi, fost ministru al 
Tineretului şi Sportului. 

Domnul deputat Tudor Chiuariu, în cuvântul luat a propus analizarea 
raportului, pentru a se vedea dacă există elemente noi în cazul doamnei fost ministru 
al Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei Monica Iacob Ridzi. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a precizat că în situaţia în care apar fapte 
noi, chiar şi în situaţia în care dosarul este preluat de către DNA, organul de cercetare 
penală poate propune urmărirea penală numai pentru fapte hotărâte de către 
Parlament. 

Domnul deputat Florin Iordache a propus amânarea discutării dosarului cu 
două săptămâni şi invitarea doamnei fost ministru Monica Iacob Ridzi la sedinţa 
Comisiei juridice pentru a-şi susţine punctul de vedere. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot propunerea de amânare, 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

La pct. 7, în fond de pe ordinea de zi, referitor la modificarea art. 239 din 
Codul penal, dl. Mate Andras Levente a propus respingerea iniţiativei legislative. 
Propunerea de respingere a fost admisă cu unanimitate de voturi. 

La pct. 1, în fond de pe ordinea de zi, referitor la propunerea legislativă 
privind completarea Codului Civil, membrii Comisiei au aprobat respingerea 
proiectului cu unanimitate de voturi. 

La pct. 2, în fond de pe ordinea de zi, domnul preşedinte a propus amânarea 
proiectului. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La pct. 4, în fond de pe ordinea de zi, domnul preşedinte a propus amânarea 
proiectului. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La pct. 6, în fond de pe ordinea de zi, domnul preşedinte a propus amânarea 
proiectului. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din 
data de 18 august 2009. 
 
 
  PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 
                    Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Consilier 
Iuliana Fuiorea 
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