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COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti 17.03.2009 

Nr. 31/ 513 
 
 
 

Sinteza  
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

17 martie 2009 
 
 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
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 Comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna secretar de 
stat Rodica Constantinovici  şi doamna Nicoleta Miclăuş, consilier juridic din partea 
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; domnii Marin Pătuleanu, consilier de 
stat şi  Daniel Baba, consilier juridic, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.  

  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. PLx 118/2009 

2.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991. PLx 119/2009 

3.  Propunerea legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 
85/2006, privind procedura insolvenţei. Plx 169/2008 
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4.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară. Plx 530/2006 

5.  Proiectul de lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară. PLx 629/2006 

6.  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 

7.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2009 privind 
aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru 
desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi 
operaţionalizare. PLx 160/2009 

8.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2009 privind 
unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare. PLx 161/2009 

9.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. PLx 166/2009 

10.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului 
pentru salarizarea clerului. PLx 167/2009 

11.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor 
de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care 
România are calitate de donator de asistenţă tehnică. PLx 168/2009 

12.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. PLx 169/2009 

13.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. PLx 170/2009 

14.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.  

15.  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003-Codul muncii.PLx 172/2009 

16.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor 
măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. PLx 185/2009 

17.  Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici. PLx 187/2009 

18.  Scrisoarea domnului deputat Vasile - Filip Soporan privind păstrarea cărţii de 
muncă la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca, unde activează ca profesor 
universitar. nr.185 BP 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 
pct. 7, în avizare, al ordinii de zi. La pct. 7, PLx 160/2009, membrii Comisiei au 
hotărat avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 9, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 10, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

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

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

La pct. 13, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

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

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

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

La pct. 17, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

La pct. 18, referitor la scrisoarea domnului deputat Vasile – Filip Soporan, 
privind păstrarea cărţii de muncă la Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca, unde 
activează ca profesor universitar, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să se înainteze Biroului permanent un punct de vedere din care să reiasă că 
domnul deputat îşi poate păstra cartea de muncă la Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca. 
 În continuarea şedinţei Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, domnul 
preşedinte Daniel Buda a trecut la dezbaterea iniţiativelor legislative cu care Comisia 
a fost sesizată în fond, de pe ordinea de zi. 
 La pct. 1, în fond, de pe ordinea de zi, s-a formulat propunerea de amânare a 
dezbaterilor cu 2 săptămâni. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct. 2, în fond de pe ordinea de zi, s-a trecut la dezbaterea pe articole a 
proiectului de lege. 
 Titlul Legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi în forma Senatului. 
 Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de 
Senat. 
 Titlul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr. 21/1991 a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Art. I a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La art. I, pct. 1, alin. (1) al  art. 6 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonaţă. 
 La art. I, pct. 2, literele a), b) şi c) ale alin. 2 al art. 8 au fost aprobate, cu 
unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
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 La art. I, pct. 2, lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost aprobată, cu unanimitate de 
voturi, în forma Senatului. 
 La art. I, pct. 3, art. 9, după  alin. (3)  se introduc două noi alineate, alin. (4) 
şi (5), care au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 10 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. I pct. 5, art. 10², a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
Senatului. 
 La art. I pct. 6, alin. 2 al art. 12, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma Senatului. 
 La art. I, după pct 6 se introduce un punct nou, pct. 6¹, care se referă la 
introducerea unui nou alineat, alin (3) după alin.(2) al art. 12. Supus la vot, acest 
text  fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 La art. I, pct. 7, alineatul (2) al art. 14 a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. I, pct. 8, care se referă la abrogarea alin. (3) al art. 14 a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. I, pct. 9, alin. (2) al art. 16 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 
 La art. I, pct. 10, alin. (7) al art. 19 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 
 La art. I, pct. 11, art. 21 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 La art. I, pct. 12, alin. (3) al art. 30 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 

Articolul II a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
Proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 La pct. 3, în fond, de pe ordinea de zi, s-a formulat propunerea de amânare a 
dezbaterilor cu 2 săptămâni. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct. 6, în fond, de pe ordinea de zi, s-a formulat propunerea de amânare a 
dezbaterilor cu 2 săptămâni. Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct.5, membrii Comisiei au aprobat respingerea proiectului de lege cu 
unanimitate de voturi. 

În continuare şedinţei, s-a trecut la punctul 4, în fond, din ordinea de zi, PLx 
530/2006. 

La art. 1, alin.1, se introduce un nou alineat, alin. (2), ca amendament al 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, care a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

Articolele 2 – 6 au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 

Capitolul III, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
La art. 8, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
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Eliminarea art. 9, introdusă ca amendament al Comisiei juridice de disciplină 
şi imunităţi, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Art. 10, litera d) a alin. 1, introdusă ca amendament al Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Eliminarea art. 10¹, introdusă ca amendament al Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Art. 11, alineatul (3), introdus ca amendament al Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 12, introdus ca propunere a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Eliminarea art. 13, propusă de Consiliului Superior al Magistraturii, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Art. 14, alineatul (2), introdus ca amendament al Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Eliminarea art. 16, alin. 3, introdusă ca amendament al Consiliului Superior al 
Magistraturii, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 După art. 16 se introduce un nou articol, art. 16¹, ca amendament al Comisiei 
juridice de disciplină şi imunităţi, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Eliminarea art. 17, alin. 2, propusă de Consiliului Superior al Magistraturii, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Art. 18 – 21, au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma din 
Ordonanţă. 
 Art. 22, introdus ca amendament al Consiliului Superior al Magistraturii, a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 23 şi 24, au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma din 
Ordonanţă. 
 Art. 25, alin. (1) şi (2), introduse ca amendament al Consiliului Superior al 
Magistraturii, au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Art. 26 – 29, au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma din 
Ordonanţă. 
 La art. 30, alin. 3, nou introdus de către iniţiatori, a fost eliminat printr-un 
amendament al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
 Art. 31, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Capitolul V privind atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice 
judiciare a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Eliminarea lit.d) a art. 32, introdusă ca amendament al Consiliului Superior al 
Magistraturii, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Art. 33 literele a), b) şi e), introduse ca amendament al Consiliului Superior al 
Magistraturii, au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Eliminarea lit.c¹) a art. 32, introdusă ca amendament al Consiliului Superior al 
Magistraturii, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Art. 32, lit. d), e) şi g), introduse ca amendament al Consiliului Superior al 
Magistraturii, au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Capitolul VI, referitor la “răspunderi şi sancţiuni”, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
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 Art. 34, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Art. 35, introdus ca amendament al Consiliului Superior al Magistraturii, a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 36, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Capitolul VII, referitor la “dispoziţii tranzitorii şi finale”, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Art. 37, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Art. 38, introdus ca amendament al Consiliului Superior al Magistraturii, a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 39 – 42 au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma din 
Ordonanţă. 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 8, în avizare, membrii Comisiei au hotărat avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei juridice din data de 17 martie 2009. 

 
 

 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                     Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iuliana Fuiorea 
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