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COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti 03.03.2009 

Nr. 31/289 
 
 
 

Sinteza  
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

3 martie 2009 
 
 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 
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, Eugen Nicolicea, Sorin Andi 
Pandele, Tudor Panţîru, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa Nicolescu. Au fost absenţi 
următorii domni deputaţi: Ioan Timiş, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Iustin Marinel 
Cionca Arghir, Liana Dumitrescu, Mircea Grosaru, Nicolae Ciprian Nica, Sorin 
Constantin Stragea şi Elena Gabriela Udrea. 

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: doamna secretar de stat 
Rodica Constantinovici, domnul Daniel Botea şef serviciu, Decebal Ghinoiu, 
consilier juridic şi Miclauş Nicoleta, consilier juridic din partea Ministerului Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti; domnul Răzvan Bobeanu, secretar de stat şi Brasat 
Alexandra, consilier în Ministerul Tineretului şi Sportului;  domnul Ottulescu Dan, 
reprezentant al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România; domnul Oprea 
Marius, reprezentant al Institutului de Investigare al Crimelor Comunismului din 
România; domnul Marius Crafcenco, preşedinte şi domnul Ducu Mihai, reprezentant, 
ambii din partea Uniunii Naţionale a Executărilor Judecătoreşti; domnii Pătulea 
Mihai, consilier, Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi  Daniel Baba, consilier 
juridic, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

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

1. Proiectul de Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989; PLx 400/2008  

2. 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 

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 
privind executorii judecătoreşti; PLx 203/2008 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 din 1 
aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti; PLx 868/2007 

5. Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă; PLx 100/2008 

6. Propunerea legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 
85/2006, privind procedura insolvenţei; PLx 169/2008 

7. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv; PLx 131/2008 
 
În avizare: 
 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.142 din 
27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului; PLx 38/2009 

9. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin 
Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului 
românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia; PLx 74/2009 

10.  Propunerea legislativă privind înălţarea de biserici pentru comunităţile 
româneşti din străinătate; PLx 75/2009 

11.  Propunerea legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălţarea de 
biserici; PLx 76/2009 

12.  Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri; PLx 
77/2009 

13.  Propunerea legislativă privind construirea unor case parohiale; PLx 78/2009 
14.  Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea 

nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste 
instituţii; PLx 79/2009 

15.  Propunerea legislativă privind salarizarea bugetarilor; PLx 80/2009 
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16.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar; PLx 81/2009 

17.  Propunerea legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru 
pensionari; Plx 82/2009 

18.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordinului 
nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 
ghidului metodologic de implantare a acestor standarde; Plx 83/2009 

19.  Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii; Plx 84/2009 
20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.226 din 

2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii special; Plx 85/2009 
21.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii; Plx 86/2009 
22.  Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 

din Legea nr.53/2003 - Codul muncii; Plx 87/2009 
23.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;  
Plx 88/2009 

24.  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului; Plx 89/2009 

25.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
Plx 90/2009 

26.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  
Plx 91/2009 

27.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin 
preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni; Plx 112/2009 

28.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar; Plx 113/2009 

29.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.14/1998 
privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral 
din venituri extrabugetar; Plx 114/2009 

30.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 
organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale; Plx 115/2009 
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31.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii 
administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene; Plx 116/2009 

32.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.143/2008 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 117/2009 

33.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.149/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a 
contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi 
utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";  
Plx 120/2009 

34.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în 
scopul aplicării art.14 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 
privind datoria public; Plx 121/2009 

35.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului; Plx 122/2009 

36.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru 
continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE; Plx 123/2009 

37.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor 
finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea 
"Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare”; Plx 124/2009 

38.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.;  
Plx 125/2009 

39.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile 
alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora; PLx 126/2009 

40.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de 
Cercetare pentru Cărbune şi Oţel; Plx 127/2009 
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41.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din 
cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică (AIEA); Plx 128/2009 

42.  Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind 
autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu 
pe care acestea le au în administrare; Plx 129/2009 

43.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2008 pentru 
modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere 
de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confessional; Plx 130/2009 

44.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la 
nivelul Guvernului; PLx 131/2009 
În continuarea ordinii de zi a lucrarilor Comisiei din data de 3 martie 2009, s-a 
suplimentat ordinea de zi cu două iniţiative legislative:  
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă; PLx 565/2008 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte 
financiare în sistemul justiţiei; PLx 653/2008 

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

punctului 1, în fond, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a susţinut că reprezentanţii 

fostelor partide politice, foştii comunişti, care au fost condamnaţi şi etichetaţi ca 
reprezentând fascismul, nu trebuie să beneficieze de prevederile acestei legi. 

În continuare, 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. 
Pct. 2 al articolul 1, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Alineatul (2), literele a) – k) au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Alineatul 3 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
Punctul 2, alineatul 4 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul 2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul 3, literele a) – f) au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
La articolul 4, alineatul 1, domnul preşedinte Daniel Buda a propus să se 

extindă posibilitatea de a fi introdusă cererea până la rudele de gradul 4 inclusiv, 
nefiind de acord cu limitarea drepturilor urmaşilor. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a precizat că, în ceea ce 
priveşte formularea cererii, ar trebui instituită regula potrivit căreia, aceasta să poată 
fi introdusă de orice persoană interesată, persoană fizică sau juridică şi după decesul 
persoanei în cauză. 
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Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă, în cuvântul luat, a susţinut 
amendamentul domnului preşedinte Daniel Buda. 

În formă finală, domnul preşedinte Daniel Buda a formulat un amendament în 
sensul ca:  “Cererea să poată fi introdusă şi după decesul persoanei în cauză, de orice 
persoană fizică sau juridică interesată”. 

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul 4, alineatele 2 – 3 au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în 

forma Senatului. 
La articolul 4, alineatul 4 a fost formulat un amendament al Comisiei juridice 

de disciplină şi imunităţi. 
Doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi 

Libertăţilor Cetăţeneşti, a precizat că statul este insuficient reprezentat prin 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a precizat că 
cererea de constatare a caracterului politic al condamnărilor poate fi clarificată 
 într-un interval de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a propus amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot cererea de amânare a 
proiectului de lege şi a propus numirea a trei raportori. Raportorii nominalizaţii au 
fost: din partea grupului parlamentar al PD-L domnul deputat Mihail Boldea; din 
partea grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Gheorghe Gabor; din partea 
Alianţei politice “PSD + PC”, domnul deputat Tudor Panţîru. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot amânarea dezbaterilor, 
propunere care a fost aprobată, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 4 
împotrivă). 
 În continuarea şedinţei Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, domnul 
vicepreşedinte Bogdan Ciucă a trecut la dezbaterea iniţiativelor legislative în avizare. 
 La pct. 8, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 9, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 10, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct.11, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 12, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 13, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 14, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 15, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 
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La pct. 16, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 17, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 18, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 19, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 20, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 21, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 22, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 23, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 24, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 25, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 26, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

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

La pct. 28, în avizare, membrii Cmisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 29, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 30, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 31, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 32, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 33, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 34, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. în avizare 

La pct. 35, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 36, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 37, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 
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În continuarea şedinţei Comisiei juridice, domnul vicepreşedinte Bogdan 
Ciucă a propus să se treacă la dezbaterea iniţiativelor legislative prevăzute în anexă. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 2, în fond, al anexei la ordinea 
de zi, PLx 653/2008. 

Titlul Legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Art. I a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Titlul din OUG nr. 75/2008 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
La art. I, a fost formulat un amendament al Comisiei juridice, care supus la 

vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
La art. II, a fost formulat un amendament al Comisiei juridice, care supus la 

vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul III a fost aprobat în forma din ordonanţă. 
Articolele IV – V din textul Senatului, care se abrogă, au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 
Articolul VI punctul 1, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 26, 

introdus ca amendament al domnilor deputaţi aparţinând Grupurilor Parlamentare ale 
PD-L şi Alianţa PSD+PC, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Art.26 alin. (1), litera a), a fost introdus un amendament al Comisiei juridice, 
care supus la vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Litera b), a alineatului (1) al art. 26, a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
în forma din ordonanţă. 

Litera c) a alineatului (1) al art. 26, introdusă ca amendament al Comisiei 
juridice, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

După litera c) a fost introdusă o literă nouă, litera d), ca amendament al 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. Supus la vot, amendamentul Comisiei 
juridice a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La articolul VI punctul 1, după alineatul (3) al articolului 26 se introduce un 
nou alineat, alin.(4), ca amendament al deputaţiilor aparţinând Grupurilor 
Parlamentare ale PD-L şi Alianţa PSD+PC. Supus la vot, amendamentul a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

La articolul VI, pct. 2, alineatul (1) al art. 28, a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

La articolul VII a fost formulat un amendament al Comisiei juridice, care 
supus la vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Proiectul în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate de voturi; (15 voturi 
pentru şi o abţinere). 

În continuarea  şedinţei Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, domnul 
preşedinte Daniel Buda a propus să se intre la dezbaterea pct. 5, în fond,al ordinii de 
zi. 

Domnul secretar Gabriel Andronache a precizat că se impune retragerea 
proiectului de lege de către iniţiator, proiect privind organizarea profesiei de 
practician în insolvenţă, iar domnul deputat Gabriel Tiţa a menţionat că se impune 
excluderea inginerilor din profesia de practician. 
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Analizând opţiunile celor doi domni deputaţi, doamna Rodica Constantinovici, 
secretar de Stat în Ministerul Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti, a precizat că nu 
susţine această iniţiativă legislativă. 

Referitor la acest proiect de lege, domnul deputat Mircea Grosaru a precizat că 
România este prima ţară europeană, în care inginerii sunt practicieni în insolvenţă. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi, a propus respingerea acestui proiect de lege. Propunerea, supusă la vot a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 4 împotrivă). 

În continuare şedinţei, s-a trecut la punctul 1 din anexa la ordinea de zi, PLx 
565/2008. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
Texul legii a fost aprobat cu majoritate de voturi. 
Art. I, a fost aprobat cu unanimitate de voturi în forma Senatului. 
Art. 3, alin. (1), a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 La art. 3, litera d) a fost introdusă ca amendament al Comisiei de 

administraţie. Supus la vot, amendamentul Comisiei de administraţie a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

La art. 3, alin. 3 a fost aprobat cu majoritate de voturi în forma Senatului. 
La art. 4, alin. (2) a fost aprobat cu majoritate de voturi în forma Senatului. 
La art. 8, alineatele (1), (3) şi (7) au fost aprobate cu majoritate de voturi. 
Art. 9 al proiectului de lege, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 

adoptată de Senat. 
  Art. 11, alineatele (3), (5) şi (7), introduse ca amendament al Comisiei juridice, 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
 La art. 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), ca 
amendament al Comisiei juridice. Supus la vot, amendamentul Comisiei juridice a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 12, alineatul (2), a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
Senatului. 
 Art. 16 - 19, partea introductivă a proiectului de lege, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Art. 20, alineatul (2), introdus ca amendament al Comisiei juridice, a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 21, alineatul (2), introdus ca amendament al Comisiei pentru 
administraţie, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 24 şi art. 26 - 29 ale proiectului de lege, au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi, în forma adoptată de Senat. 
 La art. 33 se introduc două noi alineate, alin.(2) şi (3) care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 
   Art. 34, 38, şi 39, au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
   Art. 40 alin. (2) a fost aprobat cu majoritate de voturi, în forma Senatului. 
    La art. 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
    La art. 43, alineatele (1) şi (3), introduse ca amendament al Comisiei juridice, 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
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   La articolul 43, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin.(32), ca 
amendament al Comisiei juridice, aprobat cu unanimitate de voturi. 
   Art. 43, alineatul 4, introdus ca amendament al Comisiei juridice, a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 
  După articolul 43 se introduce un nou articol, art.431, aprobat cu unanimitate de 
voturi, în forma Senatului. 
  După articolul 44 se introduc două noi articole, art.441 şi 442 , care au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
  Art. 57, alin.(4), a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
  Art. 571, alin. (1) şi (2), introduse ca amendament al Comisiei juridice, au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi.  
  Art. 60, alineatul 2, a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
  Art. 61, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
  La art. 62, litera d) alin.(1), a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
Senatului. 
 Art. 63 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 68, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 69 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 71, alin. 1, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 72, introdus ca amendament al Comisiei juridice, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 La art. 74 se introduce un nou alineat, alin.(2), care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 3, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat amânarea cu 2 
săptămani a proiectului de lege. 

La pct. 4, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat amânarea cu 3 
săptămani a proiectului de lege. 

La pct.6, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat amânarea cu 2 
săptămani a proiectului de lege. 

La pct. 7, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat amânarea cu 2 
săptămani a proiectului de lege. 

La pct. 38, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

La pct. 39, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

La pct. 40, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

La pct. 41, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

La pct. 42, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

La pct. 43, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 



 11

La pct. 44, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărat avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din data de 3 martie 2009. 

 
 

 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
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