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SINTEZA  

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 27 august 2008 

    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 27 august 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Vasile 
Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, 
Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu. Au 
absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian 
Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea  şi 
Victor Viorel Ponta. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.l.x 225/2008 - fond 

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea 
cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene P.L.x  60/2008 – 
fond  

3. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii persoanelor 
spoliate de inventarul agricol şi silvic în perioada comunistă P.l.x  129/2008 – 
fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri 
adiacente şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 
P.L.x  144/2008 – fond 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind 
cetăţenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 
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1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 P.l.x  
161/2008 – fond 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
15/1968 Codul Penal al României, republicat P.l.x  167/2008 – fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, 
privind Codul Penal P.l.x  168/2008 – fond 

8. Propunerea legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată P.l.x  188/2008 – fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 1 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 P.l.x 210/2008 – fond 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr.341/2004 P.L.x 214/2008 - fond 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru P.L.x 216/2008 - fond 

12. Propunerea legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 
Decembrie, Ziua Naţională a României P.l.x  239/2008 – fond  

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi 
altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 P.L.x 258/2008 
– fond 

14. Propunerea legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor 
izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăţilor P.l.x 295/2008 – fond 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 
penal al României P.l.x 298/2008 – fond 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
patronatelor nr.356/2001 P.L.x  610/2006 – fond 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului 
(1) al articolului 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr.214 din 29 decembrie 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 P.l.x  336/2008 – 
fond 

18. Propunerea legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.l.x  
337/2008 – fond 

19. Propunerea legislativă de modificare şi completare a alineatului 1 al 
articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
versiune consolidată în 01/04/2007 P.l.x  341/2008 – fond 
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20. Propunere legislativă privind completarea Codului Civil P.l.x  
342/2008 – fond 

21. Propunere legislativă privind condamnările cu caracter politic din 
perioada 1956-1962 P.l.x  344/2008 – fond 

22. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3497/C/2008 din 
31 iulie 2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală pentru domnul 
deputat Adrian Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională 
Anticorupţie (1509/BO) 

23. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3505/C/2008 din 4 
august 2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală pentru domnul 
deputat Adrian Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională 
Anticorupţie (1523/BO) 
 
 

Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat cu examinarea     
pct. 1, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, 
secretar general adjunct. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru o săptămână pentru a fi prezent la discuţii şi 
iniţiatorul acestei propuneri legislative. Membrii Comisiei au fost de acord cu 
această propunere. 

Cu privire la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel 
Buda a solicitat, în numele iniţiatorului, amânarea dezbaterilor pentru două 
săptămâni în vederea depunerii unor texte îmbunătăţite de către iniţiator. 
Membrii Comisiei au fost de acord cu această solicitare. 

Pct. 6, 7, 11 şi 17, în fond, ale ordinii de zi au fost amânate cu o 
săptămână la solicitarea iniţiatorilor, pentru a fi prezenţi la dezbaterile din 
Comisie. 

Pct. 14, în fond, al ordinii de zi a fost amânat cu o săptămână la 
solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond din 
ordinea de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat şi 
domnul Florin Răzvan Radu, director. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât 
membrii Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat 
menţinerea raportului iniţial al Comisiei. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea formulată, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, de către 
membrii Comisiei. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, în fond, din 
ordinea de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Oana Niţu, consilier şi 
doamna Luiza Petrescu, consilier. De asemenea, a mai participat şi doamna 
senator Liliana Tomoiagă, în calitate de iniţiator. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât 
membrii Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat, în cuvântul luat, amânarea 
dezbaterilor, în vederea discutării acestei iniţiative legislative cu P.l.x 891/2007, 
aflată în reexaminare la Senat. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea formulată, care a fost adoptată, de către membrii Comisiei, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat. 

Domnul deputat Petre Ungureanu, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere 
a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Cu privire la pct. 8, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Petre 
Ungureanu a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. Membrii 
Comisiei au fost de acord cu această solicitare. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, din 
ordinea de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Oana Niţu, consilier şi 
doamna Luiza Petrescu, consilier. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Articolul unic al propunerii legislative a fost, de asemenea, adoptat, 
cu unanimitate de voturi. 

Supus la vot, propunerea legislativă în ansamblul său a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), de către membrii Comisiei. În acest sens se 
transmite un raport preliminar favorabil Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, sesizată, de asemenea, spre dezbatere în 
fond. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea 
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, domnul Puiu Nicolae 
Fesan, secretar de stat. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât 
membrii Comisiei, cât şi reprezentantul Guvernului. 
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi în forma de la Senat de către membrii Comisiei. 

Articolul unic a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi 
în forma de la Senat. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul ordonanţei, care a fost adoptat de către membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Art. 1-3 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi.  
Amendamentele transmise de Comisia Parlamentară a 

Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au fost respinse de Comisie. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi (o 
abţinere).  

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost 
adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitatul. 

Comisia juridică a primit un raport preliminar de la Comisia pentru 
muncă  şi protecţie socială, sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

La articolul unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi 
amendamentul celor două Comisii. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, urmând a se întocmi un raport comun care să fie transmis 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare. 

Cu privire la pct. 15, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Sergiu 
Andon a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. Membrii Comisiei 
au fost de acord cu această solicitare. 

Cu privire la pct. 16, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Florin 
Iordache a solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână pentru a putea fi 
prezent şi domnul deputat Ioan Bivolaru. Membrii Comisiei au fost de acord cu 
această solicitare. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al 
ordinii de zi. 
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Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere 
a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 19, în fond, din 
ordinea de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Oana Niţu, consilier şi 
doamna Luiza Petrescu, consilier.  

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere 
a fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 20, în fond, din 
ordinea de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitatul. 

Domnii deputaţi Gheorghe Gabor şi Dragoş Ujeniuc, în cuvântul 
luat, au solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot 
propunerea de respingere nu a fost adoptată iniţial întrunind doar 4 voturi pentru 
respingere. 

Domnul deputat Daniel Buda a formulat propunere de amânare a 
dezbaterilor în vederea discutării împreună cu P.l.x 891/2007, aflat în 
reexaminare la Senat. Supusă la vot propunerea de amânare nu a fost adoptată (4 
voturi pentru). 

Domnul deputat Sergiu Andon a supus la vot întocmirea unui raport 
favorabil asupra acestei propuneri legislative, propunere care nu a fost adoptată 
de către membrii Comisiei (6 voturi pentru), urmând a se întocmi un raport de 
respingere care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 21, în fond, din 
ordinea de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere 
a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

 
Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 

22 şi 23, ale ordinii de zi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, a pus în discuţie problema păstrării 

sau înlocuirii procedurii din cazurile anterioare, respectiv alcătuirea unui grup de 
lucru care să studieze dosarele, urmând a se întocmi un referat care să fie supus 
dezbaterii în Comisie. 

Domnul deputat Petre Ungureanu, în cuvântul luat, a precizat că în 
opinia domniei sale nu se mai impune constituirea grupului de lucru  deoarece în 
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cazurile anterioare nu a avut eficienţă. Domnul deputat a propus ca fiecare 
deputat să studieze materialele şi să se ia o decizie într-o şedinţă ulterioară.  

Domnul deputat Sergiu Andon a informat membrii Comisiei că 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a recomandat Comisiei juridice să 
urmeze procedura stabilită în cauzele anterioare şi să întocmească un raport, cu 
precizarea că este doar o recomandare. 

Domnul deputat Daniel Buda a propus ca fiecare grup parlamentar să 
depună la Comisie în scris un punct de vedere. 

Domnul deputat Sergiu Andon, şi-a exprimat opinia că între cele 
două propuneri – Ungureanu şi Buda – „Propunerea Ungureanu” este mai în 
spiritul scopului anunţat, acela al creşterii responsabilităţii poziţiei şi votului 
fiecărui deputat. În continuare, preşedintele Comisiei,a supus la vot propunerea 
să nu se mai constituie un grup de raportori, care a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere).  

Domnul deputat Petre Ungureanu a mai solicitat să fie puse la 
dispoziţia membrilor Comisiei copii de pe materialele transmise, propunere cu 
care membrii Comisiei au fost de acord. 

Dezbaterile cu privire la aceste puncte de pe ordinea de zi au fost 
amânate pentru o şedinţa din 9 - 11 septembrie a.c. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat 
închise lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind 
epuizată.  
 
 
 PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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