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SINTEZA 
 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 15 - 17 decembrie 2009 

    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 15, 16 şi 17 decembrie 2009.  

 În zilele de 15 şi 16 decembrie 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, Constantin Sorin 
Stragea, Carmen Axenie, Ionuţ Daniel Bărbulescu, Mihail Boldea, Alexandru 
Tudor Chiuariu, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Andrei-Valentin Sava, 
Cornel Ştirbeţ şi Ioan Timiş. 

Au lipsit de la şedinţa Comisiei următorii deputati: Victor Viorel Ponta şi 
Tudor Panţîru. 

În data de 17 decembrie 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, Constantin Sorin Stragea, Carmen 
Axenie, Ionuţ Daniel Bărbulescu, Mihail Boldea, Alexandru Tudor Chiuariu, 
Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele şi Ioan Timiş. 
 Au lipsit de la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi următorii 
deputaţi: Victor Viorel Ponta, Tudor Panţîru, Cornel Ştirbeţ şi Andrei-Valentin 
Sava. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
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La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi domnul Leahu 
Cristian- director direcţia legislaţie şi domnul Marian Muhuleţ- vicepreşedinte, din 
partea Autorităţii Electorale Permanente. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
În fond: 
 

1. 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 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal; PLx 533/2009 

3. Proiectul de Lege respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României; PLx 506/2009 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea 
nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României; PLx 452/2009 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal; PLx 
198/2009 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind 
exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările 
şi completările ulterioare; PLx  553/2009 

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

8. Proiectul de Lege privind despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe 
proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în imobilele retrocedate ulterior 
foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora; PLx 580/2009 

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; PLx 451/2009 

10.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 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 nr.169/1997; PLx 587/2009 
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11.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(21) al art.6 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 nr.169/1997; PLx 
588/2009 

12.  Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 
funerare; PLx 592/2009 

13.  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă; PLx 594/2009 

14.  Propunerea legislativă privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, 
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale; PLx 603/2009 

15.  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; PLx 
607/2009 

16.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21/1991 a cetăţeniei române; PLx 608/2009 

17.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei, modificată şi completată; PLx 610/2009 

18.  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; PLx 340/2006 

19.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.4 al Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată; PLx 85/2008 

20.  Proiectul de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor 
locale; PLx 279/2008. 

 
 

În avizare: 
 

21. Propunerea legislativă privind realizarea unui monument dedicat eroilor 
musulmani căzuţi, pentru România, în cele două războaie mondiale; 
Plx 515/2009 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării; 
PLx 586/2009 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea 
fondului funciar nr.18/1991; PLx 589/2009 

24. Propunerea legislativă pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi 
protecţia acestora; PLx 590/2009 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2009 
pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor 
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în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative; Plx 591/2009 

26. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; PLx 
593/2009 

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea 
instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor;PLx 595/2009 

28. Propunerea legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a 
prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare şi completare a 
Legii 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 nr.169/1997; PLx 
596/2009 

29.  Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din 
Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor; PLx 
597/2009 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea OrdonanţeiGuvernului nr.21/2009 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora; PLx 598/2009 

31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii 
şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile; PLx 599/2009 

32. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa 
de capital; PLx 600/2009 

33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România; PLx 601/2009 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor 
în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor; PLx 602/2009 

35. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
de turism în staţiuni turistice şi zone turistice ; PLx 604/2009 

36. Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 
compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război 
din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au 
invadat Podişul Transilvaniei; PLx 605/2009 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; PLx 
606/2009 
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38. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
publicată în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; PLx 609/2009 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început în ziua de 15 

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

 
La punctul 21 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, 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 negativă, cu 

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

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

unanimitate de voturi. 
La punctul 29 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, 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 amânarea dezbaterilor pentru o 

nouă şedinţă, 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 negativă, cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 36 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 

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

unanimitate de voturi. 
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La punctul 38 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, 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 amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 533/2009) 
a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (PLx 506/2009) a fost 
amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4,  în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 4 alin.(1) din Legea 370/2004 privind alegerea Preşedintelui 
României de Lege (PLx 452/2009) a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi 
completarea Codului Penal (Plx 198/2009) a fost amânat, cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6,  în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi funcţionarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 553/2009) a fost 
amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7, 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 8, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe proprietate personală au fost demolate 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în imobilele 
retrocedate ulterior foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora (Plx 580/2009) a 
fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative (Plx 451/2009) a fost amânat, cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 10, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
completarea Legii 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 nr.169/1997 (PLx 587/2009) a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 11, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(21) al art.6 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 nr.169/1997 (PLx 
588/2009) a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare (Plx 592/2009) a fost amânat, 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea 
activităţii practicienilor în insolvenţă (Plx 594/2009) a fost amânat, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 14, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi 
prezidenţiale (PLx 603/2009) a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ( PLx 
607/2009) a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române ( PLx 608/2009) a 
fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 17, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi 
completată (Plx 610/2009) a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 18, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale (PLx 340/2006) a fost amânat, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 19, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea art. 4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
publice locale, republicată (PLx 85/2008) a fost amânat, cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 20, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de lege privind alegerea 
prin vot uninominal a consiliilor locale (PLx 279/2008) a fost amânat 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 
juridice din data de 15 decembrie 2009. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 16 şi 17 decembrie 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. 
 
 
 VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
            Florin IORDACHE                                          Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
  Expert 
Iuliana Fuiorea 


		2010-01-19T12:26:46+0200
	Teofilia-Roxana G. Serban




