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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti 22.09.2009 
Nr. 31/872 

 
 
 

SINTEZA 
 

  lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
22 septembrie 2009 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
22 septembrie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, Bogdan 
Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Carmen Axenie, Ionuţ Daniel 
Bărbulescu, 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, Mihail Boldea, 
Tudor Panţîru, Constantin Sorin Stragea, Liana Dumitrescu, Ruxandra Florina Jipa, 
Cornel Ştirbeţ, Nicolescu Gabriel Tiţa. Au fost absent domnul deputat: Andi Sorin 
Pandele 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice şi de către domnul deputat Liviu – Bogdan Ciucă, 
vicepreşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi domnul Andriţa Teodor, 
şef serviciu legislativ şi doamna Tropcea Mihaela, inspector şef, din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Dragoş Bogdan – vicepreşedinte şi 
doamna Ioana Toma – director, din partea Agenţiei Naţionale de Administrare. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi. 
 
În fond: 
 
1. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv; PLx 131/2008 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 
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statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii; PLx 350/2009 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă; PLx 372/2009 

4. 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 

5. 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 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal; Plx 
318/2009 

7. 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 

8. 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 
245/2009 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; Plx 377/2006 

10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; Plx 405/2006 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru 
modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European şi pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la 
alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; 
PLx 730/2007 

12.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru 
Parlamentul European din anul 2007; PLx 908/2007 
 

În avizare: 
 
13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor 
naturale; PLx 400/2009 
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14.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea 
evaziunii fiscale; PLx 401/2009 

15.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru 
reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de 
Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea 
Diferendelor Relative la Investiţii; PLx 402/2009 

16. Proiectul de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind 
Codul Silvic; PLx 403/2009 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război; Plx 404/2009 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului; Plx 405/2009 

19. Proiectul de Lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a 
forţelor armate şi al stării de război; PLx 406/2009 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; PLx 407/2009 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii zootehniei 
Nr.72/2002; Plx 408/2009 

22.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 
17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale; Plx 409/2009 

23.  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului; Plx 410/2009 

24.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995; PLx 
411/2009 

25.  Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO; Plx 366/2009 

26.  Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Moşniţa Veche din 
judeţul Timiş prin reorganizarea comunei Moşniţa Nouă; Plx 368/2009 

27.  Propunerea legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea 
învăţământului nr.84/1995; Plx 371/2009 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 
iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a fost sesizată în avizare. 

La pct. 13 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 14 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 
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La pct. 15 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 16 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 17 membrii Comisiei au hotărât avizarea fnegativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 18 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

 
La pct. 19 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 20 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 21 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 22 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 23 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 24 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 25 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 26 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 27 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 

voturi. 
În continuarea şedinţei,  domnul preşedinte Daniel Buda a trecut la dezbaterea 

iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond, de pe ordinea de zi. 
La pct. 1, în fond de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a propus 

amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. Propunerea de amânare a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 2, în fond al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda a propus ca 
tabelul cu amendamentele formulate pe parcursul dezbaterilor să fie înaintat Biroului 
Permanent pentru ca, în temeiul dispoziţiilor art. 113 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, să fie transmis Senatului 
ca material documentar. Această propunere a fost formulată întrucât membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nu au reuşit să finalizeze dezbaterile 
asupra acestei iniţiative legislative în şedinţa din ziua de 22 septembrie 2009, iar la 
data de 25 septembrie 2009 se împlinea termenul constituţional de adoptare tacită a 
acestui proiect de lege. 
 La pct. 3, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La pct. 5, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 6, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 7, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru două săptămâni. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 8, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La pct. 4, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus să se treacă la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
 Titlul Legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma propusă de 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma propusă de 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Litera e) a art. 276 a fost aprobată cu unanimitate de voturi în forma propusă 
de Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

La art. 277, capitolul 5 titlul XI, a fost propus un amendament de eliminare de 
către Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Supus la vot, amendamentul de 
eliminare a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi.  
 La pct. 9, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct. 10, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 11, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La pct. 12, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 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 22 septembrie 2009. 
 
 
  PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 
                    Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE 
Iuliana Fuiorea 
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