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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 25 – 28 ianuarie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 25 ianuarie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel 
Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Alina Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Silvestru Mircea 
Lup, Andras-Levente Mate, Carmen Ileana Moldovan, Nicolae - Ciprian Nica, Sorin 
Stragea şi Cornel Ştirbeţ. Au absentat: Gabriel Andronache, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Ciprian Dobre, Liana Dumitrescu, Florina Ruxandra 
Jipa, Eugen Nicolicea, Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Viorel Victor Ponta, Andrei 
Valentin Sava şi Gabriel Tiţa-Nicolescu.  

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de 
către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 15 din 21 

decembrie 2010, în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2011, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi îşi desfăşoară lucrările în perioada 25 - 28 ianuarie 
2010.  

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

1. Propunere legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a 
înscrierii proprietarilor în cartea funciară  P.l.x 558/2009 - fond  

2.  Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor  P.l.x 470/2010 – fond  

3. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite 
la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării 
de autoturisme P.L.x 643/2010 – fond 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 665/2010 – fond 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 P.L.x 682/2010 – fond 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.l.x 747/2010 – fond 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.302 din 28 
iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală P.l.x 
793/2010 – fond 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004 P.l.x 840/2010 – fond 

9. Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul 
Ialomiţa, în Răduleşti P.l.x 707/2010 – aviz 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2010 privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi 
valutare ale României P.l.x 841/2010 – aviz 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru 
beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, 
finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului 
social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii S.A.-I.F.N. P.L.x 842/2010 – aviz 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, 
precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 
P.L.x 8432/2010 – aviz 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de 
persoane în sistemul public de pensii P.L.x 844/2010 – aviz 

14. Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura P.l.x 
848/2010 – aviz 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. 
nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
849/2010 – aviz 

16. Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie 
(EUROPOL) P.L.x 851/2010 – aviz 

17. Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
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sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională P.L.x 
852/2010 – aviz 

18. Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere 
P.L.x 853/2010 – aviz 

19. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi 
desfăşurarea adunărilor publice P.L.x 855/2010 – aviz 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război P.l.x 856/2010 – aviz 

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 857/2010 – aviz 

22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal P.l.x 
858/2010 – aviz 

23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360 din 6 
iunie 2002, privind Statutul Poliţistului P.l.x 860/2010 – aviz 

24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.155 din 12 
iulie 2010, a Poliţiei Locale P.l.x 861/2010 – aviz 

25. Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.43 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.L.x 735/2010 – aviz 

26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 
13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război P.l.x 790/2010 – aviz 

27. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 822/2010 – aviz 

28. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 824/2010 – aviz 

29. Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P. L.x 764/2010 – aviz 

30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2010 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
P.l.x 870/2010 – aviz 

31. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi 
de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale P. L.x 871/2010 – aviz 

32. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate P.l.x 872/2010 – aviz 

33. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor 
critice P.l.x 873/2010 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11587
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11587
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34. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind 
înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC P.l.x 874/2010 – aviz 

35. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii P.l.x 875/2010 – aviz 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

examinarea pct.1, în fond, de pe ordinea de zi.                        
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Busuioc, din 

partea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o 

şedinţă ulterioară. 
          Pct. 5 şi 6, în fond, de pe ordinea de  zi au fost amânate pentru o şedinţă 

ulterioară. 
           Lucrările Comisiei au continuat cu pct.2, în fond, al ordinii de zi. La 
şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Irina Alexe, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice au 
participat domnul Ion Busuioc, doamna Ioana Iacob şi doamna Georgeta Toma.  

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), să se întocmească un raport suplimentar de respingere care să fie transmis 
plenului Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu pct.3, 
în fond, al ordinii de zi. La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice doamna Maria Anghel, director general şi doamna 
Cristina Tănase, consilier. 

          În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 

          Lucrările Comisiei au continuat cu pct.4, în fond, al ordinii de zi. La 
şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Sănătăţii domnul 
Cristian Irimie, secretar de stat. În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu pct.7, 
în fond, al ordinii de zi. La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Justiţiei doamna Raluca Simion, consilier.  

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (o 
abţinere), să se întocmească raport de respingere. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct.8, în fond, al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (3 

abţineri), să întocmească raport de respingere. 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 

examinarea iniţiativelor legislative în avizare de pe ordinea de zi. 
La pct. 9, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La pct. 10, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

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

La pct. 13, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

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

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

La pct. 16, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La pct. 31, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La pct. 32, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

La pct. 33, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 34, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

La pct. 35, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din 
data de 25 ianuarie 2011. 

 
           Activitatea Comisiei a continuat în zilele de 26 - 28 ianuarie 2011 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                           Alina Ştefania GORGHIU 
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