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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010 
    
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 28 şi 30 septembrie 2010, fiind prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina 
Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel Bărbulescu, Mihail Boldea, Marinel 
Cionca, Ciprian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Ruxandra Jipa, Silvestru Mircea Lup, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin 
Pandele, Tudor Panţîru, Viorel Victor Ponta, Andrei Valentin Sava, Sorin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

În ziua de 28 septembrie domnul deputat András-Levente Máte a fost 
înlocuit de domnul deputat Erdei Dolόczi István.  

În ziua de 29 septembrie au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina 
Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel Bărbulescu, Marinel Cionca, Ciprian 
Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ruxandra Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Viorel Victor 
Ponta, Andrei Valentin Sava, Sorin Stragea şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

În ziua de 29 septembrie domnii deputaţi Mihail Boldea, Mircea 
Grosaru, Máté András Levente şi Cornel Ştirbeţ au fost înlocuiţi de doamna şi 
domnii deputaţi Doiniţa-Maria Chircu, Aurel Vainer, Petru Lakatos şi, respectiv 
Mircea-Nicu Toader. 

A absentat doamna deputat Carmen Ileana Moldovan. 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, P.l.x 404/2010 - fond             

2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
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celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii 169/1997, P.l.x 340/2008 - fond 

3. 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, P.L.x 541/2008 - fond 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, P.L.x 
158/2010 - fond 

5. Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate 
de construcţia infrastructurii de transport, P.L.x 575/2009 - fond 

 6. Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 
funerare  P.L.x 592/2009 - fond 

 7.  Propunerea legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 
construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică, P.l.x 109/2010 - fond 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, P.l.x 251/2010 
– fond 

9.    Propunerea legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi ferate 
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrative-teritoriale, 
P.l.x 460⁄2010 – aviz 

10.  Propunerea legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, P.l.x 461/2010 – aviz 

11.  Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind 
exercitarea comerţului în zone publice, P.l.x 462/2010 –aviz 

12.  Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din 
proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi 
administraţiei Curţii de Conturi a României, P.L.x 466/2010 – aviz 

13.  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii 
Naţionale, P.L.x 467/2010 – aviz 

14.  Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea 
de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care 
utilizează gaze naturale, păcură sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea 
locuinţei, P.L.x 469/2010 – aviz 

15.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, P.l.x 471/2010 – aviz 

16.  Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei 
termice, P.l.x  472/2010 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11180
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17.  Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a 
angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar, 
P.l.x 473/2010 – aviz 

18. Propunerea legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii, P.l.x 
474/2010 – aviz 

19.  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, P.l.x 475/2010 – aviz 

20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană 
şi Fondul Monetar Internaţional, P.l.x 476/2010 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, P.l.x 477/2010 – aviz 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, P.l.x 
479/2010 – aviz 

23. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 
34 din Codul Fiscal, P.l.x 480/2010 – aviz 

24. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 
1991- Legea contabilităţii, P.l.x 481/2010 – aviz 

25. Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 
2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, P.l.x 
482/2010 – aviz 

26. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, 
P.l.x 403/2010 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504 
din 11 iunie 2002, a audiovizualului, P.l.x 406/2010 – aviz 

28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor, P.L.x 492/2010 – aviz 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, P.L.x 496/2010 – aviz 

30. Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003, 
P.L.x 494/2010 – aviz 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, P.l.x 
495/2010 – aviz 

32. Solicitarea din partea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO privind sesizarea cu propunerea legislativă 
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. 31/615/24.06.2010  
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 În ziua de 28 septembrie lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
           
         Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

dezbaterea iniţiativelor legislative, în fond, de pe ordinea de zi. 
La pct.1, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea cu 24 de ore, a proiectului de lege. 
 La pct.2 în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 

amânarea, cu o săptămână, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
  La pct.3, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât amânarea, cu 
o săptămână, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.4, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu două săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.5, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu două săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.6, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu 24 de ore, a proiectului de lege. 

La pct.7, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, pentru o şedinţă ulterioară, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.8, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu o săptămână, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 Domnul deputat Florin Iordache a propus suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectul de lege Plx 502/2009- Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerţului. Propunerea de suplimentare a ordinii de zi a 
fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative, în avizare, 
de pe ordinea de zi.

 
La punctul 9, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 
La punctul 10, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 11, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 12, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 13, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 14, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 15, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 
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La punctul 16, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 17, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 18, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 19, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 20, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 21, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 22, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 23, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 24, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

La punctul 26, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 27, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 28, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 29, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 30, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 31, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 
          La punctul 32, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport favorabil. 
          Referitor la punctul suplimentar de pe ordinea de zi, Plx 502⁄2009, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 
 
          Ordinea de zi şi anexa la ordinea de zi fiind epuizate, domnul deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă 
şedinţa Comisiei din data de 28 septembrie 2010. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 29 septembrie 2010 cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative de la punctele 1 şi 6, în fond, de pe ordinea de zi. 

La pct.1, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 
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La pct.6, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

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

Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din 
data de 29 septembrie 2010. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 30 septembrie 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 
 
 
 
 
 
Expert, Roxana Zegrean 
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