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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti 03.03.2009 
Nr. 31/549 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

31 martie 2009 
    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
10 martie 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, Florina Ruxandra 
Jipa, Silvestru Mircea Lup, András Levente Máté. Au fost absenţi următorii domni 
deputaţi: Timiş Ioan, Bărbulescu Daniel Ioan, Cionca Arghir Iustin Marinel, Grosaru 
Mircea, Nica Ciprian Nicolae, Nicolicea Eugen, Pandele Sorin Andi, Panţîru Tudor, 
Stragea Sorin Constantin, Ştirbeţ Cornel, Tiţa Nicolescu Gabriel, Udrea Elena 
Gabriela. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Daniel 
Buda, preşedinte şi domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedinte. 

La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi: domnul Oprea Marius, 
preşedinte şi doamna Axinia Oana, şef serviciu juridic, reprezentanţi ai Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului din România.  Membrii Comisiei au aprobat 
următoarea ordine de zi:  

 
În fond: 
1. 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 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea 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 care au avut de suferit în urma 
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revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004; 
PLx 148/2009 

3. Proiectul de Lege privind; PLx 205/2008 
4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Propunerea legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996; Plx 35/2009 

10.  Propunerea legislativă privind completarea Codului Civil; Plx 342/2008 
 
În avizare: 
11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase; PL-x 136/2009 

12.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; PLx 
137/2009 

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007; 
PL-x 138/2009 

14.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii ; PL-x 139/2009 

15.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit. i) din Ordonanţa 
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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; PL-x 140/2009 

16.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport; PL-x 142/2009 

17.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor 
drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în 
perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 145/2009 

18.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.1¹ la Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 
pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti; PL-x 146/2009 

19.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea 
creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă; PL-x 147/2009 

20.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru 
autovehicule; PL-x 149/2009 

21.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. 
III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici; PL-x 151/2009 

22.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;  PL-x 153/2009 

23.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România; PL-x 154/2009 

24.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 
privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare; PL-x 155/2009 

25.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care 
se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat; PL-x 156/2009 

26.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul 
bugetar; PL-x 157/2009 
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27.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2009 
privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ 
Superior de Stat şi Particular Acreditate; PLx159/2009 

28.  Adresa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor prin care prezintă 
solicitarea grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale referitoare la clarificarea 
statutului membrilor săi în ceea ce priveşte colegiul naţional atribuit acestora. 

29.  Scrisoarea doamnei deputat Aurelia Vasile privind o eventuală 
incompatibilitate între funcţia de lector la cursuri de formare profesională cu tematică 
şi calitatea de deputat; nr. 177/BP 

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

iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a fost sesizată în avizare. 
La pct.11, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 
La pct. 12 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

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

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

voturi. 
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 favorabilă 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, în forma Senatului. 
La pct. 20 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi, în forma Senatului. 
La pct. 21 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

voturi, în forma Senatului. 
La pct. 22 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 

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

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

voturi, în forma iniţiatorului. 
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. 
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La pct. 27 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 28, membrii Comisiei au analizat adresa Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor, prin care s-a solicitat Comisiei un punct de vedere referitor la 
scrisoarea grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale. În urma dezbaterilor s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se înainteze Biroului permanent un punct de 
vedere potrivit căruia deputaţii minorităţilor naţionale, ca membri ai organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale , au reprezentare la nivel naţional, astfel 
cum rezultă din „Certificatul doveditor al deputatului” eliberat de Biroul Electoral 
Central. 

La pct. 29, referitor la scrisoarea doamnei deputat Aurelia Vasile privind o 
eventuală incompatibilitate între funcţia de lector şi calitatea de deputat, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să se înainteze Biroului permanent un 
punct de vedere din care să reiasă că nu există o stare de incompatibilitate între cele 
două funcţii.   

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 o săptămână. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctele 3, 4 şi 5, în fond, de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel 
Buda a propus amânarea dezbaterilor pentru 2 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. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct. 2, 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 Senatului. 
 Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Titlul ordonanţa de urgenţă a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Articolul unic din ordonanţă a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 14 alin. (1) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 
 Art. 17 alin. (6) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 
 Art. 54 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 55 alin. 1 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 56 alin. 1 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 După alin. (1) al art. 56 se introduc două noi alineate, alin. (1¹) şi (1²), care au 
fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
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  Art. 80 alin. (2) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 85 alin. (2) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 La art. 89, alin. (3) şi (5) au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma 
din ordonanţă. 
 La art. 95, alin. (2) şi (5) au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma 
din ordonanţă. 
 Art. 111 alin. (1) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 120 alin. (5) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 121 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 122 alin. (6) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 La art. 123, alin. (1) şi (2) au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma 
din ordonanţă. 
 La art. 123, abrogarea alin. (3) a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 
 După alin. (2) al art. 125 se introduce un nou alineat, alin. (2¹), care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct. 7, în fond al ordinii de zi, 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, în forma adoptată de Senat. 
 Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de 
Senat. 
 Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 Titlul I a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Articolul unic referitor la  Titlul VII a fost aprobat cu unanimitate de voturi, 
în forma adoptată de Senat. 
 La art. 1, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), care au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 3, literele a) şi g), au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma 
Senatului. 
 La art. 3, după litera g), se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), care au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 La art. 5 alin. 1, literele a) şi c) au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în 
forma Senatului. 
 La art. 5, după alin. 2, se introduce un nou alineat, alin. 3, care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 6, alin. 1, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
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 Art. 7 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 7, se introduce un nou articol, art. 7¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 9 alin. (1), litera f) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
Senatului. 
 Art. 9 alin. (2), literele a), b) şi d) au fost aprobate cu unanimitate de voturi, 
în forma Senatului. 
 La art. 9, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 9 se introduc două noi articole, articolele 9¹ şi 9² care au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 La art. 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3) care 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 10 se introduce un articol nou, art. 10¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 11 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 12 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 12 se introduce un articol nou, art. 12¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 13 alin. (2) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 13 se introduce un articol nou, art. 13¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 14 se introduce un articol nou, art. 14¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 16 alin. (2) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După alin. (2) al art. 16 se introduc două noi alineate, alin. (2¹) şi alin. (2²) 
care au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V¹, care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 19 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI¹, care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 La anexa de la titlul VII, abrogarea punctului 3.1. a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 
 La anexa de la titlul VII, abrogarea punctelor 4.1., 4.2 şi 4.3 a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 
 La anexa de la titlul VII, abrogarea punctelor 5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 
5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.26, 5.27, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 
5.38, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48,  5.50, 5.51, 5.52, 5.54, 5.55, 5.56, 5.64, 
5.69, 5.74, 5.75, 5.76, 5.81, 5.83 a fost aprobată cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 
 Titlul II a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 1 – art. 11 au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi. 



 8

La pct. 8 a fost adoptată cu majoritate de voturi propunerea de respingere a 
iniţiativei legislative. 

La pct. 9, care priveşte completarea art. 8 a Legii cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, reprezentanţii Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară au precizat 
că nu susţin propunerea legislativă. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a propus amânarea dezbaterilor. 
Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că susţine propunerea domnului 

deputat Bogdan Ciucă şi a supus la vot amânarea dezbaterilor pentru 2 săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi (12 voturi pentru,               
4 împotrivă şi o abţinere). 

La pct. 10, care se referă la propunerea legislativă privind completarea 
Codului Civil - Pl-x 342/2008, domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea 
propunerii legislative până la finalizarea dezbaterilor asupra proiectului Codului 
Civil. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din data de 10 martie 2009. 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 
                      Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iuliana Fuiorea 
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