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

ziua de 6 octombrie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, 
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Ioan Timiş, Ionuţ Daniel 
Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Marinel Iustin Arghir - 
Cionca, Ciprian Minodor Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András Levente Máté, 
Ciprian – Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Constantin Sorin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ, Gabriel Nicolescu Tiţa şi Andrei Sava. 

Au lipsit de la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
doamna deputat Carmen Axenie şi domnul deputat Andi Sorin Pandele. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice şi de către domnul deputat Liviu–Bogdan Ciucă, 
vicepreşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi doamna Rodica 
Constantinovici – secretar de stat, domana Claudia Roşianu – director adjunct,  
doamna Carmen Necula, domnul Dragoş Panaitescu, doamna Ileana Petre, 
doamna Cristina Irimia- consilieri juridici în cadrul Direcţiei Elaborare Acte 
Normative, Studii şi Documentare din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, domnul Cosmin Dinescu din partea Direcţiei generale pentru afaceri 
juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Dragoş Bogdan - 
vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domnul Cristian 
Leahu – director, din partea Autorităţii Electorale Permanente, domnul Arin–
Octav Stănescu - preşedinte, din partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în 
Insolvenţă şi domnul Constantin Sima - procuror din partea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi. 
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În fond: 
 
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 

188/2000, privind executorii judecătoreşti; Plx 367/2009 
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor; Plx 369/2009 
3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale; 
Plx 379/2009 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 316/2007 privind 
aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de 
Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea 
Europeană; PLx 445/2009 

5. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv; Plx 131/2008 
6. 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 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice; PLx 245/2009 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator; PLx 
373/2009 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură 
civilă; PLx 372/2009 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 239 din Codul penal; 
Plx 318/2009 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; Plx 
377/2006 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; Plx 
405/2006 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului 
penal;  PLx 198/2008 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri 
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pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea 
membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; PLx 
730/2007 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la 
alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007; PLx 908/2007 

16. Propunerea legislativă de modificare şi completare a art. 82¹ din Legea 
nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Plx 
433/2009 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finalităţii 
actelor de terorism; PLx 541/2008 

 
În avizare: 
 
18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de 
stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi 
acordate, cu titlu gratuit, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor. Precum şi pentru stabilirea regimului 
taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de 
combustibili; PLx 431/2009 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului; PLx 434/2009 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 442/2009 

21. Propunerea legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice 
pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării 
şi dezvoltării unui turism durabil; Plx 443/2009 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat; PLx 450/2009 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului; Plx 459/2009 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
dezbaterea iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a fost sesizată în 
avizare. 

La punctul 18 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 19 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 20 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 14 
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

La punctul 21 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 22 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 23 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 18 
voturi pentru şi o abţinere. 

În continuarea şedinţei,  domnul preşedinte Daniel Buda a trecut la 
dezbaterea iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi, cu care Comisia a fost 
sesizată în fond. 

La punctul 1, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind  
modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti 
(Plx 367/2009), a fost respinsă cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 4 
împotrivă şi 2 abţineri). 

La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Plx 
369/2009), a fost respinsă cu  majoritate de voturi (10 voturi pentru, 8 
împotrivă şi o abţinere). 

La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor pentru soluţionarea litigiilor 
de muncă şi asigurări sociale (Plx 379/2009), a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia 
Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea 
Europeană (PLx 445/2009), a fost aprobat cu amendamente cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, referitor la propunerea legislativă 
privind concordatul preventiv (Plx 131/2008), domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru o săptămână. Supusă 
la vot,  propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, referitor la 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), domnul deputat Ciprian Dobre a propus 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o săptămână. Supusă la vot, 
propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea 
art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (PLx 245/2009), domnul deputat Florin Iordache a propus 
amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o săptămână. Supusă la vot, 
propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator (PLx 373/2009), doamna deputat Liana Dumitrescu a 
propus amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o săptămână. Supusă la 
vot, propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea 
Codului de procedură civilă (PLx 372/2009), domnul deputat András Levente 
Máté a propus amânarea dezbaterii proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, care se referă la propunerea 
legislativă pentru modificarea art. 239 din Codul penal (Plx 318/2009), domnul 
preşedinte Daniel Buda a propus menţinerea raportului iniţial de respingere. 
Supusă la vot, propunerea domnului preşedinte a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, referitor la propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (Plx 377/2006), domnul deputat Bogdan Ciucă a 
propus respingerea propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (20 de voturi pentru şi o abţinere). 

La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (Plx 405/2006), a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (15 voturi pentru respingere şi 4 voturi împotrivă). 

La punctul 13, în fond pe ordinea de zi,  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi 
completarea Codului penal (PLx 198/2008), a fost respins cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 14, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri 
referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 
2007 (PLx 730/2007),  a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri 
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referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 (PLx 
908/2007), a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă de modificare 
şi completare a art. 82¹ din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
(Plx 433/2009), a fost aprobată cu amendamente cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru şi 3 împotrivă). 

La punctul 17, în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finalităţii actelor de terorism (PLx 541/2008), domnul preşedinte Daniel Buda a 
propus amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o şedintă ulterioară. 
Supusă la vot, propunerea de amânarea a domnului preşedinte a fost aprobată 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 6 octombrie 2009. 

 
 

PREŞEDINTE,                         SECRETAR, 
          Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE 
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