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SINTEZA 
 

  lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
24- 26 noiembrie 2009 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 24, 25 şi 26 noiembrie 2009.  

 În data de 24 noiembrie 2009 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
András-Levente Máté,  Nicolae- Ciprian Nica, Tudor Panţîru, Constantin Sorin 
Stragea, Eugen Nicolicea şi Cornel Ştirbeţ. 

Au lipsit de la şedinţa Comisiei următorii deputati: Ioan Timiş, Carmen 
Axenie, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihaiş Boldea, Tudor-Alexandru Chiuariu, Sorin 
Andi Pandele, Victor Ponta şi Andrei-Valentin Sava. 

În zilele de 25 şi 26 noiembrie 2009 au fost prezenţi următorii domni şi 
doamne deputat: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel 
Andronache, Ciprian Minodor Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Nicolae- Ciprian Nica, 
Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Constantin Sorin Stragea şi Cornel Ştirbeţ. 
 Au lipsit de la şedinţa Comisiei următorii deputaţi: Ioan Timiş,  Axenie 
Carmen, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor-Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, András-Levente Máté, Sorin Andi Pandele, Victor 
Ponta şi Andrei-Valentin Sava. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnii deputaţi Liviu–
Bogdan Ciucă şi domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinţii Comisiei juridice 
de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi doamna Irina Alexe- 
secretar de stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Ilie 
Mihalache- şef serviciu la Fondul Cinegetic, din partea Ministerului Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale şi doamnele Nicoleta Curelaru şi Gabriela Petrescu 
din partea Oficiului Român pentru Adopţii. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi. 
 
În fond: 
 
1. Propunerea legislativă privind completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006; Plx 562/2009 
2. Proiectul de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni 
săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost 
dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi 
persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de 
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România; PLx 
551/2009 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii; PLx 
572/2009 

4. Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate 
de construcţia infrastructurii de transport; PLx 575/2009 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice; Plx 581/2009 

 
În avizare: 
 
6. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 

al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă 
Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava; PLx 
524/2009 

7. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă 
Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava; PLx 
574/2009 

8. Proiectul Legii Poliţiei Locale; PLx 534/2009 
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9. Propunerea legislativă privind Poliţia Locală; Plx 555/2009 
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 

privind mărcile şi indicaţiile geografice; PLx 535/2009 
11. Proiectul de Lege privind accesibilizarea fondului forestier naţional;PLx 

536/2009 
12. Proiectul de Lege privind împădurirea terenurilor degradate; PLx 

537/2009 
13. Proiectul de Lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 

privind organizarea pieţei laptelui de vacă; PLx 538/2009 
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2009 

pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor 
prevăzute la art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe 
filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale; PLx 539/2009 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 
privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului; PLx 541/2009 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2009 
pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; PLx 542/2009 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2009 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 
privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate; PLx 543/2009 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
PLx 544/2009 

19. Proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie 
islamică; PLx 545/2009 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; PLx 546/2009 

21. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal; PLx 547/2009 

22. Proiectul de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal; PLx 548/2009 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003; PLx 549/2009 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ; PLx 550/2009 

25. 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 552/2009 
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26. Propunerea legislativă privind eliminarea pensiilor speciale; Plx 554/2009 
27. Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 

sociale; PLx 563/2009 
28. Proiectul de Lege privind darea în administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" " Institutul de Cercetare " 
Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din 
administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" 
respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa"; PLx 564/2009 

29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2009 
privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European; PLx 
565/2009 

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2009 
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru 
contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile 
Programului Phare; PLx 566/2009 

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2009 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în 
implementarea programului Facilitatea de Tranziţie pentru România, 
prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 
privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea 
capacităţii instituţionale din România; PLx 567/2009 

32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 
privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformităţii; PLx 568/2009 

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2009 
privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul refinanţării împrumutului 
acordat de Trezoreria Statului în anul 2004; PLx 569/2009 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 
privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a 
cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte 
din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; PLx 
570/2009 

35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 
pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei 
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speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul 
public; PLx 571/2009 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; PLx 
573/2009 

37. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.284 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României; PLx 576/2009 

38. Proiectul de Lege privind completarea Anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; PLx 577/2009 

39. Proiectul de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 
privind Codul fiscal; PLx 578/2009 

40. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol 
pentru producţie nr.150/2003; PLx 579/2009 

41. Propunerea legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu 
aptitudini"; Plx 582/2009 

42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 250, 
al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
Fiscal; Plx 583/2009 

43. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.84 din 
Legea audiovizualului nr.504/2002; Plx 516/2009 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început în ziua de 24 

noiembrie 2009 cu examinarea iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a 
fost sesizată în avizare. 

La punctul 6 membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7 membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

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

La punctul 9 membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 10 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 11 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 12 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 13 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 14 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

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

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

La punctul 17 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

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

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

La punctul  20 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

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

La punctul 22 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 23 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

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

La punctul  25 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  26 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  27 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 28 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 29 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 30 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 31 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 32 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 33 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 34 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 35 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 36 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 37 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  38 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 39 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 40 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  41 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  42 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul  43 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea 

iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond, de pe ordinea de zi. 
La punctul 1, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 

completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 (Plx 562/2009) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 2, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru completarea 
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii 
de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni 
săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din 
motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au 
participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului 
comunist instaurat în România (PLx 551/2009) a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 3, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român 
pentru Adopţii (PLx 572/2009) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma adoptată de Senat. 

La punctul 4,  în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcţia infrastructurii de 
transport (PLx 575/2009) a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Plx 
581/2009) a fost respins cu majoritate de voturi (4 abţineri). 
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă 
şedinţa Comisiei din data de 24 noiembrie 2009. 

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 25 şi 26 noiembrie 2009 cu studiul 
iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse 
pe ordinea de zi a proximei şedinţe. 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 
                    Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Expert 
Iuliana Fuiorea 
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