
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti  14.10.2009 
Nr. 31/917 

 
 
 

SINTEZA 
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14 octombrie 2009 
    

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de 14 şi 15 octombrie 2009.  
În data de 14 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel 

Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Mihail Boldea, 
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, Ciprian – Nicolae Nica, Eugen 
Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Constantin Sorin Stragea, Ruxandra 
Florina Jipa, Cornel Ştirbeţ iar domnul deputat Gabriel Tiţa-Nicolescu a fost 
înlocuit de domnul deputat Dumitru Chiriţă. 

Au lipsit de la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data 
de 14 octombrie, doamna deputat Liana Dumitrescu şi domnul deputat Mircea 
Grosaru. 

În data de 15 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel 
Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Mihail Boldea, 
Carmen Axenie, Ionuţ Daniel Bărbulescu, Tudor Alexandru Chiuariu, Ciprian 
Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Silvestru Mircea Lup, Ioan Timiş, Marinel 
Iustin Arghir - Cionca, Ciprian – Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Andi Sorin 
Pandele, Tudor Panţîru, Constantin Sorin Stragea, Ruxandra Florina Jipa şi Cornel 
Ştirbeţ. 

Au lipsit de la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data 
de 15 octombrie, doamna Liana Dumitrescu, domnul deputat Mircea Grosaru şi 
domnul deputat András Levente Máté. 
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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 Cosmin 
Dinescu – director general pentru afaceri juridice şi domnul Mihai Botorog – 
director general la Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, domnul Dan Valentin Fătuloiu – secretar de stat 
şi domnul Cornel Ciocoiu – director din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Nina Badea – ofiţer specialist principal şi domnul Lucian 
Dinuţă – director,  din partea Direcţiei Rutiere a Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, domnul Ion Cătălin Ciora şi doamna Izabella Navrotchi – consilieri din 
partea Consiliului Legislativ, domnul Marian Muhuleţ –vicepreşedinte şi domnul 
Cristian Leahu – director din partea Autorităţii Electorale Permanente şi doamna 
Mirela Popină – director de cabinet din partea Secretariatului de Stat pentru 
Revoluţionari. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi. 
 

În fond: 
 
1. 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 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PLx 
245/2009 

3. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile 
publice; Plx 435/2009 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 
436/2009 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism; 
PLx 541/2008 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II 
"Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987" 
la 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 au suferit în urma revoltei 
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muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; Plx 
420/2009 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Plx 437/2009 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Plx 438/2009 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
republicată; Plx 439/2009 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Plx 440/2009 

11. 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 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991; PLx 298/2009 

13. 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 

 
În avizare: 
 
14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; PLx 453/2009 
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 
în perioada 1950-1961; PLx 456/2009 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 
din motive etnice; PLx 457/2009 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961; Plx 458/2009 
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18. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale; Plx 462/2009 

19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la 
aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de 
Înţelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles 
la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 
august 1997, şi a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului 
României la Memorandumul de Înţelegere pentru operaţii şi sprijin al 
Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat 
la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucureşti 
la 19 martie 2009; PLx 463/2009 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; PLx 467/2009 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii; PLx 468/2009  

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanţa Guvernului 
nr.42/2009 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor; PLx 469/2009 

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului 
"Prima casă"; PLx 471/2009 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea 
calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale; PLx 472/2009 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de 
vacă; Plx 473/2009 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator; PLx 373/2009 

 
Ordinea de zi a fost suplimentată cu Şedinţa Comisiei juridice a Camerei 

Deputaţilor împreună cu Comisia juridică a Senatului. Membrii celor două Comisii 
juridice au aprobat următoarea anexă la ordinea de zi: 



 5

1. Scrisoarea Preşedintelui României referitoare la consultarea 
Parlamentului cu privire la organizarea, odată cu alegerile prezidenţiale din 
toamna acestui an, a unui referendum naţional cu privire la problemele de interes 
naţional; nr.31/888/08.10.2009 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009; PLx 398/2009 

3. Raportul privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2005; R26/2007 

4. Raportul privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2006; R27/2007 

5. Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din 
România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007; R3/2008 

6. Raportul asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional 
privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului 
României  
din 25 noiembrie 2007, întocmit de către Autoritatea Electorală Permanentă; 
R4/2008 
 7. Raportul privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2007; R18/2008 
 8. Raportul Autorităţii Electorale Permanente asupra organizării şi 
desfăşurării alegerilor administraţiei publice locale din iunie 2008; R23/2008 
 9. Raportul Autorităţii Electorale Permanente asupra organizării şi 
desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008; 
R4/2009 
 10. Raportul de Activitate al Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2008; R15/2009 
 11. Raportul AEP Parlamentul European din 7 iunie 2009; 31/892/8.10.2009 
 

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

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

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

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

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

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

La punctul 19 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 
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La punctul 20 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă 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 favorabilă 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 punctul 1, în fond pe ordinea de zi, referitor la 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), Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
aprobat cu unanimitate de voturi raportul de adoptare a proiectului de lege, care 
va fi înaintat Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea 
art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PLx 245/2009), domnul deputat Silvestru Lup a formulat o 
propunere de respingere a proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea 
domnului deputat a fost respinsă cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri). Proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu 
majoritate de voturi (16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). Se va 
transmite un raport preliminar de aprobare  Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă de modificare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe 
drumurile publice (Plx 435/2009) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. Se va 
transmite un raport preliminar de respingere  Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Plx 436/2009) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. Se va 
transmite un raport preliminar de respingere Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
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actelor de terorism (PLx 541/2008) a fost amânat  pentru o şedinţă ulterioară, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă 
de la Braşov din noiembrie 1987" la 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 au suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (Plx 420/2009) a fost 
amânată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Plx 437/2009) a fost 
amânată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Plx 438/2009) a fost amânată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, republicată (Plx 439/2009) a fost amânată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Plx 440/2009) a fost amânată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11, în fond 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. 

La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 298/2009) a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 13, în fond pe ordinea de zi, 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) a fost amânată cu majoritate de voturi ( 15 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi o abţinere). 

 
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 

Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a trecut la dezbaterea puctelor înscrise 
în anexa la ordinea de zi.   
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La punctul 1, din anexa la ordinea de zi, membrii celor două Comisii 
juridice au dezbătut Scrisoarea Preşedintelui României referitoare la consultarea 
Parlamentului cu privire la organizarea, odată cu alegerile prezidenţiale din 
toamna acestui an, a unui referendum naţional cu privire la problemele de interes 
naţional (nr.31/888/08.10.2009), membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă 
cu unanimitate de voturi.  

În urma dezbaterilor, Comisiile juridice au hotărât, cu 18 voturi „pentru”, 
reprezentând grupurile parlamentare PSD+ PC, PNL şi  UDMR, şi  12 voturi 
„împotrivă”, din partea grupului parlamentar PD-L, să înainteze Birourilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului un aviz comun negativ vizând 
“Scrisoarea Preşedintelui României referitoare la organizarea, odată cu alegerile 
prezidenţiale din  toamna acestui an, a unui referendum naţional cu privire la 
probleme de interes naţional”. 

La punctul 2, din anexa la ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2009 (PLx 398/2009), membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

La punctul 3, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul privind 
activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2005 (R26/2007). Având în 
vedere că problemele constatate cu prilejul dezbaterii acestui raport în anul 2006 
nu mai sunt de actualitate, întrucât cei doi vicepreşedinţi ai acestei instituţii la acea 
dată,  au fost înlocuiţi din funcţie, membrii celor două Comisii juridice au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să aducă la cunoştinţa  Birourilor permanente reunite 
că dezbaterea acestui raport este caducă, procedura de aprobare a Raportului de 
activitate al Autorităţii Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004- 31 
decembrie 2005 fiind îndeplinită. 

La punctul 4, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul privind 
activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2006 (R27/2007). În urma 
dezbaterilor pe baza documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii 
comisiilor şi de invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului un Raport favorabil privind Raportul asupra activităţii 
Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2006, pentru a fi prezentat în şedinţa 
comună a celor două Camere ale Parlamentului. 

La punctul 5, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul asupra 
organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul 
European din 25 noiembrie 2007 (R3/2008). În urma dezbaterilor pe baza 
documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii comisiilor şi de 
invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului un 
Raport favorabil asupra Raportului Autorităţii Electorale Permanente asupra 
organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul 
European din 25 noiembrie 2007, pentru a fi prezentat în şedinţa comună a celor 
două Camere ale Parlamentului.  
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La punctul 6, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul asupra 
organizării şi desfăşurării referendumului naţional privind introducerea votului 
uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României din 25 noiembrie 
2007, întocmit de către Autoritatea Electorală Permanentă (R4/2008). În urma 
dezbaterilor pe baza documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii 
comisiilor şi de invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului un Raport favorabil asupra Raportului Autorităţii 
Electorale Permanente asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional 
privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului 
României din 25 noiembrie 2007,, pentru a fi prezentat în şedinţa comună a celor 
două Camere ale Parlamentului.  

La punctul 7, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul privind 
activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2007 (R18/2008). După 
finalizarea dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să înainteze Birourilor permanente reunite un Raport favorabil asupra 
Raportului privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2007.    

La punctul 8, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul Autorităţii 
Electorale Permanente asupra organizării şi desfăşurării alegerilor administraţiei 
publice locale din iunie 2008 (R23/2008). În urma dezbaterilor pe baza 
documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii comisiilor şi de 
invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului un 
Raport favorabil asupra Raportului Autorităţii Electorale Permanente asupra 
organizării şi desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 
iunie 2008,, pentru a fi prezentat în şedinţa comună a celor două Camere ale 
Parlamentului. 

La punctul 9, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul Autorităţii 
Electorale Permanente asupra organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 (R4/2009). În urma dezbaterilor, pe 
baza documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii comisiilor şi de 
invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului un  
Raport favorabil privind  Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale 
Permanente asupra organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008, pentru a fi prezentat în şedinţa 
comună a celor două Camere ale Parlamentului. 

La punctul 10, din anexa la ordinea de zi, a fost dezbătut Raportul de 
Activitate al Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2008 (R15/2009). În urma 
dezbaterilor, pe baza documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii 
comisiilor şi de invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului un Raport favorabil privind Raportul asupra activităţi 
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Autorităţii Electorale Permanente din anul 2008, pentru a fi prezentat în şedinţa 
comună a celor două Camere ale Parlamentului. 

La punctul 11, din anexa la ordinea de zi,  a fost dezbătut Raportul AEP 
Parlamentul European din 7 iunie 2009 (31/892/8.10.2009). În urma dezbaterilor, 
pe baza documentelor prezentate şi a opiniilor exprimate de membrii comisiilor şi 
de invitaţi, Comisiile juridice ale celor două Camere au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
un Raport favorabil asupra Raportului Autorităţii Electorale Permanente asupra 
organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul 
European din 7 iunie 2009, pentru a fi prezentat în şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului. 

În urma epuizării punctelor de pe anexa la ordinea de zi, domnul deputat  
Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a declarat 
închisă şedinţa Comisiei juridice din data de 14 octombrie. 

 Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în data de 
15 octombrie 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 
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