
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 04.02.2009 
      Nr. 31/123 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 3 şi 4 februarie 2009 
 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 3 februarie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi:  Daniel Buda, 
Bogdan Liviu Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Ioan Timiş, Carmen 
Axenie, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor-Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Mircea Silvestru Lup, Andras-Levente Mate, 
Nicolae-Ciprian Nica, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ, Gabriel Tiţa-Nicolescu şi domnul deputat Florin 
Postolachi în locul doamnei deputat Elena Gabriela Udrea. Au absentat domnii 
deputaţi: Ciprian Minodor Dobre şi Eugen Nicolicea. 

În ziua de 4 februarie 2009 au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Daniel Buda, Bogdan Liviu Ciucă, Florin Iordache, Gabriel 
Andronache, Ioan Timiş, Carmen Axenie, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail 
Boldea, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Mircea 
Silvestru Lup, Andras-Levente Mate, Nicolae-Ciprian Nica, Eugen Nicolicea, 
Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ, 
Gabriel Tiţa-Nicolescu şi domnul deputat Florin Postolachi în locul doamnei 
deputat Elena Gabriela Udrea. A absentat domnul deputat: Tudor-Alexandru 
Chiuariu.  

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi domnul 
deputat Florin Iordache, vicepreşedinte. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională 
din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu 
hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra 
la 23 martie 2001 P.L.x 636/2008–  fond 
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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia 
Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea 
actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor 
informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003 P.L.x 637/2008 - 
fond  

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Opţional la Convenţia 
împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat de România la 
24 septembrie 2003 P.L.x 640/2008–  fond 

4. Proiectul 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–  fond 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L.x 610/2006–  fond 

6. Propunerea legislativă Legea lustraţiei fiscale P.l.x 337/2007–  fond 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 
840/2007–  fond 

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

9. Proiectul 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–  fond 

10.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea 
nr.4/1953-Codul familiei P.l.x 49/2008–  fond 

11.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii 
şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 P.l.x 
121/2008–  fond 

12.  Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x 131/2008–  
fond 

13.  Proiectul 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.789/2005P.L.x 144/2008–  fond 

14.  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea 
nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti P.L.x 203/2008–  fond 
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15.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 
268/2008–  fond 

16.  Propunerea 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–  
fond 

17.  Propunerea 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–  fond 

18.  Propunerea legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România P.l.x 345/2008–  fond 

19.  Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
P.L.x 382/2008–  fond 

20.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie P.L.x 388/2008–  
fond 

21.  Proiectul de Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 P.L.x 400/2008–  fond 

22.  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–  fond 

23.  Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea 
partidelor politice P.l.x 422/2008–  fond 

24.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.l.x 
427/2008–  fond 

25.  Proiectul 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–  fond 

26.  Propunerea 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–  fond 

27.  Propunerea 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–  fond 

28.  Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic 
nenavigant tehnic din aviaţia civilă din România P.l.x 525/2008–  fond 
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29.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind 
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului P.l.x 564/2008–  fond 

30.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă P.l.x 565/2008–  fond 

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

32.  Propunerea 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–  fond 

33.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 
584/2008–  fond 

34.  Propunerea 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–  fond 

35.  Propunerea legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.l.x 613/2008–  fond 

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

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

38.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor 
aspecte financiare în sistemul justiţiei P.L.x 653/2008–  fond 

39.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării 
obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de 
interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal P.L.x 658/2008–  
fond 

40.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi 
a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.L.x 664/2008–  fond 

41.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale P.L.x 
665/2008–  fond 

42.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind regimul juridic al adopţiei P.L.x 668/2008–  fond 



 5

43.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, 
nr.341/2004 P.L.x 670/2008–  fond 

44.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei P.L.x 671/2008–  fond 

45.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2007 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez P.L.x 672/2008–  fond 

46.  Propunerea 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–  fond 

47.  Propunerea 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–  fond 

48.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 P.l.x 680/2008–  fond 

49.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor 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–  fond 

50.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 
P.l.x 683/2008–  fond 

51.  Propunerea 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–  fond 

52.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României P.L.x 689/2008–  fond 

53.  Propunerea legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic P.l.x 701/2008–  fond 

54.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.5 din 
Legea nr.24(r1)/2000 P.l.x 705/2008–  fond 

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

56.  Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez P.l.x 707/2008–  
fond 
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57.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale P.l.x 708/2008–  fond 

58.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate 
socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii P.L.x 549/2008–  aviz 

59.  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în 1972 şi 
revizuită în anul 1992 P.L.x 590/2008–  aviz 

60.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 16 
noiembrie 1994 P.L.x 638/2008–  aviz 

61.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi 
întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat 
comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007 P.L.x 639/2008–  aviz 

62.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între României şi 
Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 
iunie 2008 P.L.x 641/2008–  aviz 

63.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 
semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008 P.L.x 642/2008–  aviz 

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

65.  Adresa transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaţilor, pentru 
formularea unor puncte de vedere cu privire la unele incompatibilităţi ale 
domnilor şi doamnelor deputaţi: Răzvan Turea, Adrian Năstase, Pal Arpad, Dan 
Radu Zătreanu, Valeriu Tabără, Carmen Axenie, Dragoş Gabriel Zisopol, Tudor 
Panţîru, Surpăţeanu Mihai, Gheorghe Antochi şi Doina Burcău. 

66.  Solicitarea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procuror General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adresată Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la formularea cererii de urmărire 
penală a domnului deputat Adrian Năstase, fost Prim-ministru în Guvernul 
României. 
 
   Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
examinarea iniţiativelor legislative, în avizare, din ordinea de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 59, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 60, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 61, în avizare, Comisia 
a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 62, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 63, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 

examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi.  
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Art. 1-5 au fost, de asemenea, adoptate, cu unanimitate de voturi.  
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al 

ordinii de zi. 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Art. 1 şi 2 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Art. 1 şi 2 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
 
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 65 al ordinii de zi. 
Cu privire la situaţia de incompatibilitate a domnului deputat Răzvan 

Turea, membrii Comisiei au constatat că nu există o situaţie de incompatibilitate 
deoarece a fost depusă dovada demisiei din Consiliul de Administraţie de la SC 
Teleconstrucţia SA, precum şi dovada cesiunii părţilor sociale ale SC Onyx 
Hotel&Spa SRL şi ale SC Răzvan Turea Asigurări ConsultingSRL şi SC Răzvan 
Agent de Asigurare SRL. 
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 Cu privire la situaţia de incompatibilitate a domnului deputat Adrian 
Năstase, membrii Comisiei au constatat că nu există o situaţie de 
incompatibilitate între activitatea de profesor de drept internaţional şi cea de 
deputat astfel cum prevede art. 82 alin. (3) din Legea nr. 161/2003. 

Referitor la situaţia domnului deputat Pal Arpad membrii Comisiei 
au constatat că nu se află în situaţie de incompatibilitate în înţelesul prevederilor 
art. 82 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 15 alin. (1) lit.a) din Legea 
nr. 96/2006, întrucât a depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
documentaţia necesară ce atestă suspendarea sa in funcţia de Preşedinte al 
Societăţii Cooperative „Lacul Roşu”, precum şu opţiunea sa în favoarea 
mandatului de deputat. 

Domnul deputat Dan Radu Zătreanu a făcut dovada demisiei din 
funcţia de administrator-director general al SC Sitraco Conimpex SRL, precum şi 
din cea de administrator al SC Intex93SRL, SC Grâul SA şi SC Saga Intexim 
SRL, astfel încât nu se află în situaţie de incompatibilitate. 

Cu privire la situaţia de incompatibilitate a domnului deputat Valeriu 
Tabără, membrii Comisiei au constatat că nu există o situaţie de incompatibilitate 
între activitatea de profesor universitar şi cea de deputat, încadrându-se în 
prevederile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 161/2003. 

Doamna deputat Carmen Axenie a făcut dovada renunţării la 
calitatea de consilier local al municipiului Tecuci, astfel încât membrii Comisiei 
au constatat că nu se află în situaţie de incompatibilitate. 

Cu privire la situaţia de incompatibilitate a domnului deputat Dragoş 
Gabriel Zisopol, membrii Comisiei au constatat că nu există o situaţie de 
incompatibilitate între activitatea de conferenţiar universitar şi cea de deputat. 

Referitor la situaţia domnului deputat Tudor Panţâru, membrii 
Comisiei au constatat că nu se află în situaţie de incompatibilitate, întrucât 
potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor „calitatea de deputat sau senator este incompatibilă cu o 
funcţie încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în 
acordurile şi convenţiile la care România este parte”, funcţia de judecător 
internaţional fiind încredinţată de Preşedintele CEDO, care funcţionează în 
temeiul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, adoptată prin 
Legea nr. 30/1994. 

Cu privire la situaţia de incompatibilitate a domnului deputat Mihai 
Surpăţeanu membrii Comisiei au constatat că nu se află în situaţie de 
incompatibilitate pentru funcţia de şef de clinică cu calitatea de deputat, 
încadrându-se în prevederile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 161/2003. 

Domnul deputat Gheorghe Antochi nu se află în situaţie de 
incompatibilitate, întrucât a făcut dovada că a solicitat, în termenul legal, 
înlocuirea sa din calitatea de administrator la SC Agricola International SA, SC 
G-A Nutriţie Animală SRL, SC Europrod SA, SC AdacomSRL, şi SC AicbacSA. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au constatat că 
doamna deputat Doina Burcău nu se află în situaţie de incompatibilitate prin 
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îndeplinirea funcţiei de manager educaţional al Liceului Teoretic „Ştefan 
Odobleja”. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 66, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, în cuvântul luat 

a precizat că este necesar să se stabilească procedura de urmat, propunând în 
acest sens un termen de o săptămână pentru studierea dosarelor. 

Domnii deputaţi Gabriel Andronache şi Mihail Boldea  în cuvântul 
luat au precizat că susţin propunerea formulată de acordare a unui termen  de o 
săptămână pentru studierea dosarelor.  

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat ca 
dezbaterile să aibă loc pe data de 4 februarie 2009, urmând să se ia şi o decizie  
de finalizare a raportului cu care Comisia a fost sesizată. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de acordarea unui termen de o săptămână pentru studierea dosarelor. 
În urma votului exprimat această propunere a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi (10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi  abţineri). În acest sens dezbaterile 
vor fi reluate în ziua de 4 februarie 2009. 

 
 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al 

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

Cu privire la pct. 5, în fond, al ordinii de zi membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere, 
care să fie transmis Comisiei pentru industrii.  

Pct. 6, 7 şi 8, în fond, ale ordinii de zi au fost amânate pentru o 
şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii 
de zi. 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici, secretar de 
stat, doamna Claudia Roşianu, director adjunct, doamna Cristina Irimia, consilier, 
doamna Anda Mitu, consilier şi domnul Mihai Mâtu, consilier. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedre atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi în forma de la Senat. 

Art. I din lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1 şi 2 au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 3, referitor la introducerea unui articol nou după art. 10, 

respectiv art. 101, la alin. (1), (2) şi (7) au fost menţinute textele adoptate de 
Senat, iar la alin. (3) - (6) au fost adoptate amendamentele Comisiei 
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La pct. 4 şi 5 din textul de la Senat au fost adoptate amendamentele 
Comisiei juridice. După pct. 5 a fost introdus un punct nou, pct. 6, ca 
amendament al Comisiei. 

Art. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Pct.1 şi 2 ale art. II au fost menţinute în forma de la Senat. 
La pct. 3 al art. II, referitor la introducerea după art. 4 a unui nou 

articol, art. 41, la alin. (1) şi (2) a fost menţinut textul adoptat de Senat, iar la alin. 
(3)-(6) au fost adoptate amendamentele Comisiei, alin.(7) a fost menţinut în 
forma adoptată de Senat. După pct.3 a fost introdus un punct nou ca amendament 
al Comisiei. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Cu privire la pct. 10, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport preliminar de respingere, adoptat cu unanimitate 
de voturi, care va fi transmis Comisiei pentru drepturile omului. 

La pct. 11, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport preliminar de respingere. 

Pct. 12, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară la solicitarea iniţiatorului, domnul deputat Mircea Grosaru. 

La pct. 13, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport preliminar de respingere. 

Pct. 14, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Referitor la pct. 15, membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui 
raport preliminar de respingere, adoptat cu unanimitate de voturi, care va fi 
transmis Comisiei pentru industrii. 

La pct. 16, în fond, al ordinii de zi, s-a hotărât întocmirea unui raport 
de respingere, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Pct. 52, în fond al ordinii de zi a fost amânat la solicitarea 
reprezentanţilor  Monitorului Oficial pentru o şedinţă ulterioară. 

Pct. 17, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La pct. 18, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport preliminar de respingere. 

Cu privire la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

La pct. 20, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport preliminar de respingere care va fi transmis Comisiei pentru 
egalitate de şanse. 

Pct. 21, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Cu privire la pct. 22, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport de respingere. 

Referitor la pct. 23, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport de respingere. 
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La pct. 24, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

La pct. 25, în fond, al ordinii de  zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un raport preliminar favorabil, care va fi 
transmis Comisiei pentru industrii. 

Pct. 26 şi 27, în fond, ale ordinii de zi, au fost amânate pentru o 
şedinţă ulterioară. 

La pct. 28, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport preliminar de respingere care va fi transmis Comisiei pentru 
industrii. 

Referitor la pct. 29, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi un raport preliminar de respingere care va fi transmis 
Comisiei pentru administraţie. 

Cu privire la pct. 30, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport preliminar favorabil, care va fi transmis Comisiei 
pentru administraţie. 

Pct. 31, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La pct. 32, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport de respingere. 

Referitor la pct. 33, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi un raport de respingere. 

Pct. 34, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La pct. 35, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi un raport de respingere. 

Pct. 36, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Referitor la pct. 37, în fond, al ordinii de zi a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi un raport de respingere. 

Pct. 38, 39, 40 şi 41, în fond, ale ordinii de zi, au fost amânate pentru 
o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 42, în fond, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

Articolul unic al proiectului de lege a fost adoptat în forma de la 
Senat. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi 
de către membrii Comisiei.  

Art. I din ordonanţă a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1-11 ale art. I au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 
Art. II din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat cu majoritate de 

voturi (o abţinere). 
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Art. III din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

 
Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 4 februarie 2009 cu 

examinarea pct. 66, al ordinii de zi.  
Dezbaterile asupra solicitării doamnei Laura Codruţa Kovesi, 

Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
adresată Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu privire la formularea 
cererii de urmărire penală împotriva domnului deputat Adrian Năstase, fost prim-
ministru în Guvernul României, sunt redate în Anexa la prezenta Sinteză 
(stenograma dezbaterilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 4 februarie 2009). 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a declarat 
 juridice, de disciplină şi imunităţi.  închise lucrările Comisiei  

 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
 
                  Daniel BUDA                                Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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