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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 de 27  ianuarie 2009 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 27 ianuarie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, 
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gheorghe Gabor, Gabriel Andronache, Carmen 
Axenie, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Justin Marinel 
Cionca, Ciprian Dobre, Mircea Grosaru, Ruxandra Jipa, Nicolae Nica, Sorin Pandele, 
Tudor Panţîru, Sorin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţă Nicoliţă. 

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

La lucrările şedinţei au participat ca invitaţi următorii : domnul Ştefan 
Ioniţă, director în Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi consilier 
Cornel Frimu, consilier la acelaşi minister; doamna Szakacs Andrea de la Ministerul  
Sănătaţii, Secretariatul General pentru Relaţia cu Parlamentul; doamna Rodica 
Constantinovici din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; domnul 
Radu Stancu, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnaul 
comisar şef Dan Baba şi domnul Ovidiu Simina din acelaşi minister; doamnele Ana 
Maria Valica şi Luiza Petrescu de la Agenţia Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

1. Propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi 
funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din 
nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" P.l.x 545/2005  

2. Reexaminarea  Legii  pentru  modificarea şi completarea art. 54 din 
Legea  nr.303/2004 privind statutul judecatorilor  şi  procurorilor P.L.x 72/2006  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L.x 610/2006  

4. Propunere legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 
naţionalitate română P.l.x 51/2007  
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5. Propunere legislativă Legea lustraţiei fiscale P.l.x 337/2007  
6. Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 

aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007  
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 598/2002 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind 
reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor 
cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/20 P.L.x 
406/2007  

8. Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007  
9. Reexaminarea  Legii  pentru modificarea  Legii nr.115/1996 pentru 

declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii 
de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.L.x 588/2007  

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  P.l.x 
840/2007  

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 
din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti P.l.x 868/2007  

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor 
criminalistice P.L.x 862/2007  

13. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă P.l.x 73/2008  

14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru 
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă P.l.x 74/2008 

15. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială P.L.x 143/2008   

16. Proiect 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   

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

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
15/1968 Codul Penal al României, republicat P.l.x 167/2008  

19. Propunere legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 
85/2006, privind procedura insolvenţei P.l.x 169/2008  
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20. Propunere legislativă privind reglementarea activităţii agenţilor 
imobiliari şi a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia P.l.x 
187/2008  

21. Proiect 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 P.L.x 203/2008  

22. Proiect de Lege privind declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, 
aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 
acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi P.L.x 209/2008  

23. Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, 
privind regimul juridic al adopţiei P.l.x 211/2008  

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă P.L.x 217/2008  

25. Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în judeţele Harghita, 
Covasna şi Mureş a familiilor de români alungate de către şovinii de etnie maghiară 
după 21 decembrie 1989, precum şi a sprijinirii familiilor tinere de români care 
doresc sa-şi stabilească domiciliul în aceste judeţe P.l.x 219/2008   

26. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 
268/2008  

27. Propunere legislativă privind perioada de desfăşurare a alegerilor şi 
referendumului local P.l.x 284/2008   

28. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi 
pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora P.L.x 
289/2008  

29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal 
al României P.l.x 298/2008  

30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor  P.l.x 335/2008  

31. Propunere 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  

32. Propunere 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 P.l.x 340/2008  

33. Propunere legislativă privind completarea Codului Civil P.l.x 342/2008 
34. Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România P.l.x 345/2008  
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35. Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
P.L.x 382/2008  

36. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată P.L.x 385/2008  

37. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal 
şi a Codului de procedură penală P.l.x 389/2008  

38. Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea 
zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006  P.l.x 392/2008  

39. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată P.l.x 397/2008  

40. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 alin.(3) din 
Legea 1/ 2000, actualizată, 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 408/2008  

41. Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor 
de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea 
statului P.l.x 409/2008  

42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3 din 
22/02/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, versiune consolidată 
în data de 15.05.2007 P.l.x 419/2008  

43. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor 
politice P.l.x 422/2008  

44. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.l.x 427/2008 

45. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 
498/2008  

46. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 276 
şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 507/2008  

47. Propunere legislativă privind înfiinţarea Reprezentanţelor permanente 
ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României P.l.x 
514/2008  

48. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din 
Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului P.l.x 517/2008  

49. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 
21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 522/2008  

50. Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic 
nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România P.l.x 525/2008 
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51. Propunere legislativă privind vânzarea locuinţelor de serviciu construite 
din fondurile statului şi administrate de către universităţile cu profil agricol şi 
medicină veterinară foştilor sau actualilor chiriaşi P.l.x 526/2008  

52. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind 
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului P.l.x 564/2008  

53. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.335 din 
3 decembrie 2007 a Camerelor de comerţ din România P.l.x 570/2008 

54. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional 
şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 
P.l.x 573/2008  

55. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 584/2008  

56. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile 
cu destinaţia de locuinţe P.l.x 610/2008  

57. Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor aflate 
pe aşa numitele liste de chiaburi P.l.x 611/2008 

58. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21/1991 privind cetăţenia română  P.l.x 612/2008 

59. Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.l.x 613/2008 

60. Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor 
aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada – Kaleh P.l.x 614/2008  

61. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.l.x 
616/2008  

62. Proiect 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 P.L.x 670/2008 

63. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2007 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez P.L.x 672/2008 

64. Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind 
de utilitate publică, precum şi transformarea acestuia în piaţă, numită "Piaţa 
Pensionarilor", piaţa agroalimentară socială şi în parc numit "Parcul Pensionarilor" 
P.l.x 676/2008  

65. Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieţei 
Obor şi a Parcului PĂSĂRARI situate în Bucureşti sectorul 2 (conform anexei) P.l.x 
677/2008  

66. Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 P.l.x 680/2008  

67. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
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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  P.l.x 682/2008  

68. Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 
P.l.x 683/2008 

69. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 
trecute în proprietatea statului P.l.x 684/2008  

70. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 
septembrie 2005 P.l.x 685/2008  

71. Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic Pl.x 701/2008 

72. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea 
nr.24(r1)/2000 P.l.x 705/2008  

73. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 
706/2008  

74. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez P.l.x 707/2008  

75. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale P.l.x 708/2008  

76. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.393 din 
28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali P.l.x 423/2008  

77. Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru 
producţie nr.150/2003 P.l.x 493/2008 

78. Propunere legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea de tichete 
pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei P.l.x 499/2008  

79. Propunere legislativă privind stimularea investiţiilor P.l.x 500/2008  
80. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  P.l.x 501/2008 
81. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.334/2002 bibliotecilor  P.l.x 502/2008  
82. Propunere legislativă pentru modiifcarea şi completarea alin.(1) de la 

art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii P.l.x 503/2008  

83. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2002 bibliotecilor  P.l.x 504/2008  

84. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale  P.l.x 505/2008  

85. Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 506/2008  
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86. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor interpreţi 
sau executanţi din România P.l.x 508/2008   

87. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 
nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 512/2008  

88. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor P.l.x 513/2008  

89. Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România" P.l.x 515/2008  

90. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical P.l.x 516/2008  

91. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical P.l.x 
518/2008  

92. Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor care 
achiziţionează produse prin intermediul internetului P.l.x 519/2008  

93. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/1993 privind Codul de procedură fiscală P.l.x 520/2008  

94. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale  P.l.x 521/2008  

95. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea 
privată a statului sau a unităţilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor 
de carte şi/sau publicaţii culturale P.l.x 523/2008  

96. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind 
fondul funciar P.l.x 527/2008  

97. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
528/2008  

98 Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Medicilor de Familie din România P.l.x 529/2008  

99. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale P.l.x 530/2008  

100. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor P.L.x 556/2008  

101. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei 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 P.L.x 559/2008  

102. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188 
din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici P.l.x 562/2008  
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103. Propunere legislativă privind înfiinţarea Companiei Naţionale 
"Herghelii de Stat" P.l.x 563/2008  

104. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 
privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor 
regenerabile de energie P.L.x 566/2008  

105. Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de 
alimentare cu energie termică nr.325/2006 P.L.x 567/2008  

106. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul rural P.L.x 568/2008  

107. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române P.L.x 569/2008  

108. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe livrete de 
economii cu dobândă şi câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri P.l.x 571/2008  

109. Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale, pentru tineret, locuinţe pentru 
chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe P.l.x 572/2008  

110 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici P.l.x 574/2008  

111. Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.l.x 575/2008  

112. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice P.l.x 576/2008  

113. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici P.l.x 577/2008  

114. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 7/2007 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului P.l.x 578/2008  

115. Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public P.l.x 
579/2008  

116. Propunere legislativă pentru construirea de creşe şi grădiniţe P.l.x 
580/2008  

117. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312 din 
28/06/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr.582 din 30/06/2004 P.l.x 581/2008  

118. Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.340/2004 
privind instituţia prefectului P.l.x 582/2008  

119. Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 
din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educaţiei fizice şi sportului P.l.x 583/2008  

120. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată P.l.x 585/2008  

121. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea 
Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj P.L.x 587/2008  
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122. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 
P.L.x 588/2008  

123. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 
financiare anuale consolidate P.L.x 597/2008  

124. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
P.L.x 598/2008  

125. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 
P.L.x 599/2008  

126. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale 
subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat P.L.x 600/2008  

127. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de 
SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Naţională 
"Nuclearelectrica"-S.A. P.L.x 601/2008  

128. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general P.L.x 602/2008  

129. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor P.L.x 603/2008  

130. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere P.L.x 604/2008  

131. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore P.L.x 606/2008  

132. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar P.l.x 
607/2008  

133. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 
2009, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de 
bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-
Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 P.L.x 608/2008  

134. Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
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regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice P.L.x 609/2008  

135. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice P.l.x 615/2008  

136. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război P.l.x 617/2008  

137. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei IV 
(2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci 
P.l.x 618/2008  

138. Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 619/2008  

139. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-
Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 620/2008  

140. Propunere legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea 
locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în perioada 1990-
2008 P.l.x 621/2008  

141. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 
Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în 
vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în 
conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 P.l.x 622/2008  

142. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Salonului de Artă al Tinerilor 
Debutanţi P.l.x 623/2008  

143. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române precum 
şi pentru abrogarea Cap.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 
privind frontiera de stat a României P.L.x 634/2008  

144. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul 
Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul 
Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul 
Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al 
Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministrul Apărării al 
Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministrul 
Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al 
Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al 
Statelor Unite al Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian (SAC), 
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deschis spre semnare la Luxemburg, la 14 februarie 2008 şi a Scrisorii de confirmare 
între Participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale 
Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian şi alocarea orelor de 
zbor neprevăzute în Program P.L.x 635/2008   

145. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvolării Rurale pentru 
încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor 
măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea 
investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi 
în activităţi nonagricole P.L.x 647/2008  

146. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură  P.L.x 648/2008  

147. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru 
coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe 
piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr.1/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură P.L.x 649/2008  

148. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2008 pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.L.x 650/2008  

149. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii 
pentru afaceri europene P.L.x 651/2008  

150. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" P.L.x 652/2008  
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151. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele 
agroalimentare P.L.x 655/2008  

152. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării 
cheltuielilor publice P.L.x 656/2008  

153. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 
privind transporturile rutiere P.L.x 657/2008  

154. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical P.L.x 659/2008  

155. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul 
privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România 
P.L.x 660/2008  

156. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD P.L.x 
661/2008  

157. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap P.L.x 662/2008  

158. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al 
comunei Crasna şi în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, judeţul 
Sălaj P.L.x 663/2008  

159. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public P.L.x 
666/2008  

160. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale P.L.x 667/2008  

161. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii 
Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace 
extrabugetare P.L.x 669/2008  

162. Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul proprietăţii P.l.x 
674/2008  
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163. Propunere legislativă pentru modiifcarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 
P.l.x 675/2008  

164. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr.373 din 10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 678/2008  

165. Propunere legislativă privind abrogarea Art.32 din Legea nr.350 din 6 
iulie 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările aduse de 
legea nr.289 din 7 iulie 2006; precum şi modificarea legii prin adăugarea Art.32 
indice(1) P.l.x 679/2008   

166. Propunere legislativă privind protecţia spaţiilor verzi P.l.x 681/2008  
167. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul P.L.x 686/2008  

168. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu P.L.x 687/2008  

169. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 
privind registrul agricol  P.L.x 688/2008  

170. Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public P.L.x 690/2008  

171. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului P.L.x 691/2008  

172. Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului P.L.x 692/2008  

173. Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române P.L.x 693/2008  

174. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale  P.L.x 694/2008 

175. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.60 
(r1)/23.09.1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice P.l.x 
695/2008  

176. Propunere legislativă pentru modificarea art.851 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 696/2008  

177. Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor judeţene şi 
comunale din credite externe  P.l.x 697/2008  



 14

178. Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 698/2008  

179. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor 
din România P.l.x 699/2008  

180. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind 
fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura P.l.x 700/2008  

181. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 10 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură P.l.x 702/2008  

182. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 
703/2008  

183. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 
704/2008  

184. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 709/2008 

185. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare  P.l.x 710/2008  

186. Decizia Curţii Constituţionale nr. 989/2008 privind constituţionalitatea 
art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat                
- (Nr.31/998). 

 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 
propunerilor şi proiectelor de legi pentru care comisia a fost sesizată pentru avizare, 
respectiv cu pct. 76, al ordinii de zi. Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 76 
în urma examinării, membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 77 membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

La pct. 78 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 79 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 81 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 80 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 82 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 
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La pct. 83 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 84 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 85 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 86 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 87 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 88 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 89 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 90 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu majoritate de 
voturi, respectiv 3 împotrivă şi 16 pentru. 

La pct. 91 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu majoritate de 
voturi, respectiv 3 împotrivă şi 16 pentru. 

La pct. 92 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi.  

La pct. 93 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 94 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 95 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 96 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 97 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 98 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 99 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 100 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 101 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 102 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 103 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 104 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 
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La pct. 105 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 106 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 107 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 108 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu majoritate de 
voturi, respectiv 12 voturi pentru şi 6 împotrivă. 

La pct. 109 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 110 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 111 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 112 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 113 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 114 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu majoritate de 
voturi, respectiv 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

La pct. 115 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu majoritate de 
voturi, respectiv 16 voturi pentru şi 3 abţineri. 

La pct. 116 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 117 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 118 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 119 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 120 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 121 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 122 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de 
voturi, respectiv 17 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă. 

La pct. 123 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 124 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 125 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 126 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 
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La pct. 127 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 128 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 129 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 130 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi, cu amendamentul de avizare a schimbării proiectului de lege de respingere a 
ordonanţei în proiect de lege de aprobare a ordonanţei. 

La pct. 131 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 132 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 133 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 134 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 135 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 136 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 137 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 138 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 139 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 140 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 141 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 142 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 143 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 144 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 145 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 146 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 147 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 148 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 
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La pct. 149 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 150 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 151 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 152 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi cu amendamentul de avizare a schimbării proiectului de lege de respingere a 
ordonanţei în proiect de lege de aprobare a ordonanţei. 

La pct. 153 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 154 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 155 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 156 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 157 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 158 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 159 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 160 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 161 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 162 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 163 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 164 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 165 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 166 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 167 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 168 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 169 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 170 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 
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La pct. 171 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 172 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 173 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 174 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 175 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 176 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 177 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 178 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 179 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 180 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 181 membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 182 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 183 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 184 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 185 membrii comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

Punctul 186 a fost amânat. 
Şedinţa a continuat cu examinarea proiectelor de lege cu care comisia a fost 

sesizată în fond, fiind luate cu precădere acele proiecte la care au fost prezenţi 
iniţiatori ai acestora. 

La pct. 2 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului de către domnul 
deputat Florin Iordache pentru a se primi un punct de vedere al Ministerului Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Cu unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare 
– termen 2 săptămâni. 

La pct. 8 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu o săptămână. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare – termen o săptămână. 

La pct. 9 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu o săptămână. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 12 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu o săptămână. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare – termen o săptămână. 
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La pct. 13 al ordinii de zi s-a adoptat cu unanimitate de voturi propunerea de 
menţinere a raportului iniţial de respingere. 

La pct. 14 al ordinii de zi s-a adoptat cu unanimitate de voturi propunerea de 
menţinere a raportului iniţial de respingere. 

La pct. 17 al ordinii de zi s-a adoptat cu majoritate de voturi ( 17 voturi pentru 
şi 1 vot împotrivă) propunerea de menţinere a raportului iniţial de respingere. 

La pct. 18 al ordinii de zi s-a propus respingerea propunerii legislative . 
Propunerea s-a adoptat cu unanimitate de voturi.  

La pct. 19 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu două  săptămâni. 
Cu unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 21 al ordinii de zi s-a adoptat cu unanimitate de voturi amânarea 
discuţiilor. 

La pct. 23 al ordinii de zi s-a adoptat propunerea de respingere, cu majoritate 
de voturi ( 17 voturi pentru, 1 abţinere, 1 vot împotrivă). 

La pct. 22 al ordinii de zi s-a adoptat propunerea de respingere cu unanimitate 
a proiectului de lege. 

La pct. 1 al ordinii de zi a fost adoptată propunerea de amânare a propunerii 
legislative  pentru ca Legea antinomeclatură să fie discutată împreună cu Legea 
Lustraţiei. Propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi: 14 voturi pentru, 1 
abţinere şi 1 vot împotrivă. 

La pct. 10 propunerea legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi 
pentru o săptămână. 

La pct. 24 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de respingere . 
La pct. 16  a fost adoptată cu unanimitate propunerea de amânare cu o 

săptămână a proiectului de lege. 
La pct. 36 a fost adoptată cu majoritate de voturi propunerea de respingere a 

proiectului de lege-16 voturi pentru respingere, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 
La pct. 40 a fost adoptată cu unanimitate propunerea  de respingere a 

proiectului de lege. 
La pct. 41 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de respingere a 

propunerii legislative. 
La pct. 69 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de amânare 2 săptămâni a 

propunerii legislative. 
La pct. 25 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de respingere a 

propunerii legislative. 
La pct. 27 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de respingere a 

propunerii legislative. 
La pct. 28 a fost adoptată propunerea de respingere a proiectului de lege, 14 

voturi pentru respingere, 3 voturi împotrivă. 
Pct.  3 a fost amânat 2 săptămâni, unanimitate. 
La pct. 4 a fost adoptată cu majoritate de voturi propunerea de respingere a 

propunerii legislative. 
Pct. 5 a fost amânat 2 săptămâni, unanimitate. 
Pct. 6 a fost amânat 2 săptămâni, unanimitate.  
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La pct. 7 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de respingere a proiectului 
de lege. 

Pct. 11 a fost amânat cu unanimitate de voturi, 2 saptămâni. 
Pct. 15 a fost amânat cu unanimitate de voturi 2 săptămâni. 
Pct. 20 a fost amânat  cu unanimitate de voturi 2 saptămâni. 
Pct. 26 a fost amânat cu unanimitate de voturi 2 săptămâni. 
La pct. 29 a fost adoptată cu majoritate de voturi respingerea propuneii 

legislative – 17 voturi pentru respingere, 1 abţinere. 
La pct. 30 a fost adoptată cu unanimitate propunerea de respingere a 

propunerii legislative. 
Pct. 31 a fost amânat 1 săptămână. 
Pct.32 a fost amânat 1 săptămână. 
La pct. 33 a fost adoptată cu majoritate de voturi propunerea de respingere a 

iniţiativei legislative- 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă. 
Pct. 34 a fost amânat. 
Pct. 35 a fost amânat 1 săptămână. 
La pct. 36 a fost adoptată cu majoritate de voturi propunerea   de respingere a 

proiectului de lege- 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă. 
La pct. 37 a fost adoptată propunerea de respingere a iniţiativei legislative, 

unanimitate. 
La pct. 38 a fost adoptată propunerea de respingere a iniţiativei legislative-

unanimitate. 
La pct.39 a fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea de respingere a 

iniţiativei legislative. 
Pct. 42 a fost amânat 1 săptămână. 
Pct. 43, 44, 45 şi 46 au fost amânate. 
La pct. 47 a fost adoptată cu majoritate de voturi  propunerea de respingere a 

iniţiativei legislative – 16 voturi pentru ,2 abţineri  
La pct. 48 al ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea 

de respingere a iniţiativei legislative. 
La pct. 49 al ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea 

de amânare a iniţiativei legislative cu 2 săptămâni. 
Pct. 50, 51, 52, 53, 54 şi 55 au fost amânate. 
La pct. 56 al ordinii de zi a fost adoptată cu majoritate de voturi ( 17 voturi 

pentru, 1 împotrivă) propunerea de amânare a iniţiativei legislative. 
La pct. 57 al ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea 

de respingere a iniţiativei legislative. 
La pct. 58 al ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea 

de respingere a iniţiativei legislative. 
Pct. 59, 60, 61, 62, 63, 64 65, 66, 67 şi 68  au fost amânate. 
La pct. 70 al ordinii de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi propunerea 

de respingere a iniţiativei legislative. 
Pct. 71, 72, 73, 74 şi 75  au fost amânate. 
In ultima parte a şedinţei au fost examinate cereri care vizează eventuale stări 

de incompatibilitate pentru o serie de deputaţi: 



 22

• Domnul deputat Viorel Arion solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de preşedinte al 
Camerei de Comerţ. Ca urmare a examinării actelor depuse şi în raport 
de dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 din 
Constituţia României şi a Regulamentului Camerei Deputaţilor rezultă 
că domnul deputat Viorel Arion nu se află în stare de incompatibilitate; 

• Domnul deputat Duşan Popov solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de profesor, cadru 
didactic. Ca urmare a examinării actelor depuse şi în raport de 
dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 din 
Constituţia României şi a Regulamentului Camerei Deputaţilor rezultă 
că domnul deputat Duşan Popov nu se află în stare de incompatibilitate; 

• Doamna deputat Sonia Maria Drăghici solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de conferenţiar 
universitar, şef de catedră. Ca urmare a examinării actelor depuse şi în 
raport de dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 
din Constituţia României şi a Regulamentului Camerei Deputaţilor 
rezultă că doamna deputat Sonia Maria Drăghici nu se află în stare de 
incompatibilitate; 

• Domnul deputat Cătălin Croitoru solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de profesor, lector 
universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Ca urmare a 
examinării actelor depuse şi în raport de dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, 
a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 din Constituţia României şi a 
Regulamentului Camerei Deputaţilor rezultă că domnul deputat Cătălin 
Croitoru nu se află în stare de incompatibilitate; 

• Domnul deputat Mihai Surpăţeanu solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de profesor universitar 
şi medic primar şef de clinică la Spitalul Universitar Craiova. Ca urmare 
a examinării actelor depuse şi în raport de dispoziţiile Legii nr. 161/ 
2003, a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 din Constituţia României şi a 
Regulamentului Camerei Deputaţilor rezultă că domnul deputat Cătălin 
Croitoru Mihai Surpăţeanu se află în stare de incompatibilitate deoarece 
deţine o funcţie de conducere la o instituţie publică; 

• Domnul deputat Teodor Atanasiu solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de preşedinte al 
A.V.A.S. Ca urmare a examinării actelor depuse şi în raport de 
dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 din 
Constituţia României şi a Regulamentului Camerei Deputaţilor rezultă 
că domnul deputat Teodor Atanasiu se află în stare de incompatibilitate 
deoarece deţine o funcţie de conducere la o instituţie publică şi se 
aşteaptă de la dânsul, după o prealabilă informare, a unor dovezi de 
demisie din funcţia deţinută la A.V.A.S, pentru a ieşi din starea de 
inompatibilitate; 
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• Domnul deputat Florian Daniel Geantă solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de director. Ca urmare 
a examinării actelor depuse şi în raport de dispoziţiile Legii nr. 161/ 
2003, a Legii nr. 96/ 1996, a art. 70 din Constituţia României şi a 
Regulamentului Camerei Deputaţilor rezultă că domnul deputat Florian 
Daniel Geantă se află în stare de incompatibilitate deoarece deţine o 
funcţie de conducere şi se aşteaptă de la dânsul, după o prealabilă 
informare, a unor dovezi de demisie din funcţia deţinută pentru a ieşi din 
starea de incompatibilitate; 

Domnul Preşedinte Daniel Buda a dat citire art.204 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor conform căruia dacă deputatul face să înceteze cauza de 
incompatibilitate după sesizarea comisiei se va lua act de aceasta în procesul 
verbal al şedinţei; asemenea cazuri nu se mai trec în raportul comisiei. 

• Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de membru în Colegiul 
Camerei de Comerţ, membru în comitetul Eximbank S.A., membru 
Consiliul de Supraveghere S.C.Petrom S.A, membru în Comitetul 
Economic şi Social. Deoarece precizează expres că optează pentru 
mandatul de deputat se trage concluzia că va depune dovezi pentru 
înlăturarea stării e incompatibilitate; 

• Domnul deputat Adrian Niţu solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de consilier local la 
Consiliul local al municipiului Arad. Ca urmare a examinării actelor 
depuse şi în raport de dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, a Legii nr. 96/ 
1996, a art. 70 din Constituţia României şi a Regulamentului Camerei 
Deputaţilor rezultă că domnul deputat Adrian Niţu se află în stare de 
incompatibilitate deoarece deţine o funcţie expres prevăzută de Legea 
nr.161/2003 ca fiind incompatibilă cu mandatul de deputat. Se aşteaptă 
de la dânsul, după o prealabilă informare, dovezi de demisie din funcţia 
deţinută pentru a ieşi din starea de inompatibilitate; 

• Domnul deputat Adrian Florescu solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de consilier judeţean la 
Consiliul judeţean Teleorman. In masura în care va depune copie de pe 
demisia din această funcţie va ieşi din starea de incompatibilitate, în  
303 de zile trebuie să depună demisia; 

• Domnul deputat Roman Gheorghe- Domnul deputat declară că 
demisionează dar nu anexează demisia şi, prin urmare, urmează să se 
facă precizarea dacă e finalizată procedura de demisie; 

•  Domnul deputat Petru Farago- În cazul domnului deputat situaţia 
este similară, demisia nu e anexată şi va trebui să se solicite urmarea 
aceleiaşi proceduri, respectiv depunerea depunerea demisiei; 

• Domnul deputat  Dumitru Chiriţă – solicită menţinerea cărţii de 
muncă la ENEL- în funcţia de preşedinte executiv. Se apreciază că 
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dânsul nu este în situaţie de  incompatibilitate. Prin urmare se propune 
un vot favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

• Domnul deputat –Dan Radu Zătreanu  
Nu a depus documente din care să rezulte ieşirea din incompatibilitate şi 

prin urmare se găseşte în stare de incompatibilitate. 
• Domnul deputat Bărbulescu Adrian  
Domnul deputat este administrator la 4 societăţi comerciale. Din 
documentele depuse rezultă că este în regulă faţă de prevederile ce 
reglementează starea de incompatibilitate. 
• Domnul deputat Răzvan Turea  
În cazul dânsului,  se face doar afirmaţia că şi-a manifestat dorinţa de a ieşi 
din starea de incompatibilitate, fără a fi depuse documentele doveditoare. 
• Carmen Ileana Moldoveanu  
În cazul doamnei deputat  se apreciază că este clară situaţia acesteia, 
respectiv nu se află în stare de incompatibilitate. 
• Domnul deputat Pal Arpad  
 În cazul domnului deputat se ia decizia să i se comunice prin adresă că 
trebuie să transmită documentele doveditoare ale ieşirii din starea de 
incompatibilitate şi nu va fi înscris  în raport; 
• Doamna deputat Doina Bungău  
Doamna deputat se află în stare de incompatibilitate, este director şi 
consilier general în Primăria Municipiului Bucureşti, faşă de această 
situaţie se acordă un aviz negativ. 
• Gheorghe Coroamă 
 Domnul deputat a depus declaraţia că lucrează la o societate comercială, 
dar menţionează că optează pentru mandatul de deputat. 
• Dan Claudiu Frunzulică  
Domnul deputat  prezintă demisia din funcţia de membru în Comisia de 
supraveghere a pensiilor private şi nu  mai este în stare de incompatibilitate. 
• Domnul deputat Vasile Popeangă 
 Domnul deputat  nu este în stare de incompatibilitate, este profesor, este 
permisă, conform legii, desfăşurarea de activităţi didactice. 
• Domnul deputat Tudor Ciuhodaru   
În cazul său se apreciază că există posibilitatea cumulării funcţiei de 
deputat cu cea de medic la Spitalul‚ Sfântul Ioan, şi, prin urmare nu este în 
stare de incompatibilitate; 
• Brânduşa Camelia Novac  
În cazul doamnei deputat care este manager al Circului Globus, se fac 
precizări că nu este incompatibilă, întrucât funcţia de manager cultural la 
circ nu este similară cu cea de manager cultural. În cazul acesteia se solicită 
să se verifice precizarea expresă în lege a incompatibilităţii acesteia, să se 
aducă unele precizări suplimentare; 
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• Bădulescu Adrian   
Domnul deputat face dovada ieşirii din starea de incompatibilitate prin 
documentele anexate la cerere. 
• Dumitru Chiriţă   
În cazul său se consideră că este incompatibil conform art. 15 alin (1) lit. a) 
din Legea nr. 96/2006,  coroborat cu art.82 alin (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 
161/2003 .  
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