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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti 24.03.2009 
Nr. 31/531 

 
 

Sinteza 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

24 martie 2009 
    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
10 martie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, Gabriel 
Andronache, Carmen Axenie, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor 
Alexandru Chiuariu, Iustin – Marinel Cionca Arghir, Ciprian Minodor Dobre, 
Gheorghe Gabor, Liana Dumitrescu, Mircea Grosaru, Silvestru Mircea Lup, András 
Levente Máté, Nicolae Ciprian Nica, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin 
Stragea, Gabriel Tiţa Nicolescu. Au fost absenţi următorii domni deputaţi: Liviu 
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Eugen Nicolicea, Elena 
Gabriela Udrea. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Daniel 
Buda, preşedinte şi domnul deputat Gabriel Andronache, secretar. 

La lucrările şedinţei au participat în calitate de invitaţi: domnul subinspector 
Cheşcă Dumitru, din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţia 
Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă; domnul Stancu Radu, secretar de 
stat, Teodorescu Octav, secretar general adjunct şi domnul Pătru Cătălin, director 
cabinet, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. Membrii Comisiei 
au aprobat următoarea ordine de zi:  

 
În fond: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar; PLx 150/2009 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea 
"Politehnica" din Timişoara; PLx 152/2009 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 
şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor 
conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale; PLx 175/2009 

 
În avizare: 
4.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului; Plx 176/2009 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006; Plx 177/2009 

6.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2008 privind modificarea şi completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic; Plx 178/2009 

7.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici; 
Pl-x 180/2009 

8.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei 
publice; Pl-x 181/2009 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane; 
Pl-x 182/2009 

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.128/2008 privind stabilirea 
unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; Pl-x 183/2009 

11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor ; Pl-x 188/2009 

12.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 
Pl-x 194/2009 

13. Solicitarea Fundaţiei Patrimoniu a Academiei Române referitoare la 
modul de constituire a dreptului Academiei Române de folosinţă asupra terenurilor 
agricole proprietate publică a statului. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 
iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a fost sesizată în avizare. 

La pct. 3, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
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La pct. 4 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 5 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 6 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de 
voturi. 

La pct. 7 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 8 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 9 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 10 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 11 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 12 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 13, referitor la solicitarea Fundaţiei Patrimoniu a Academiei Române, 
privind modul de folosinţă asupra terenurilor agricole, domnul preşedinte Daniel 
Buda a precizat că nu este de competenţa Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi 
să soluţioneze această petiţie. 

În continuarea şedinţei,  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, Pl-x 150/2009, domnul preşedinte 
Daniel Buda a propus să se treacă la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
 Titlul legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
216/2008 a fost aprobată cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Titlul ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
290/2004, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Articolul I, pct. 1 din ordonanţă a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Art. 2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. I, pct. 2, alin. (1) şi (3) ale art. 5 au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi, în forma Senatului. 
 Art. 6, alin. (1) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 7 alin. (1) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 8 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 9 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. I, după pct. 6 se introduce un nou punct, pct. 6¹, care a fost aprobat, cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 După art. 9 se introduce un nou articol, art. 9¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
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 Art. 10 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 11, litera b) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 După art. 11 se introduce un nou articol, art. 11¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 12 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. 13 alin. (1), partea introductivă a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi, în forma din ordonanţă. 
 După art. 13 se introduce un nou articol, art. 13¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 13¹, alin. (1), a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 Art. I pct. 13, alin.(2) al art. 13¹, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma Senatului. 
 Art. 16 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 17 alin. (3) şi (4) au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 
 La art. I, pct. 15, alin. (2) al art. 17 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, 
în forma Senatului. 
 La art. I, după pct. 15 se introduce un nou punct, pct. 15¹, care se referă la 
modificarea alin. (2) al art. 18. Supusă la vot, forma Senatului a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 Art. 19 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 După art. 19 se introduce un nou articol, art. 19¹, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 După art. 20 se introduc două noi articole, art. 20¹ şi 20², care au fost aprobate 
cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. I, pct. 18, după alin. (5) al art. 20¹ se introduce un nou alineat, alin. 
(6), care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 20² a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Capitolul V, titlul Secţiunii a 2 –a, a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 
 Art. 21 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 21¹ alin. (1), (2), (4) şi (5) a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă.  
 La art. I, pct. 21, care se referă la abrogarea alin. (3) al art. 21¹, membrii 
Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, forma Senatului. 
 Art. 21² a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 Art. 21³, alin. (1) a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Art. 21³, alin. (2) şi (4) au fost aprobate cu unanimitate de voturi în forma din 
ordonanţă. 
 Art. 214 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 
 La art. I, pct. 22 care se referă la abrogarea alin. (1¹) al art. 24, membrii 
Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să aprobe forma Senatului. 
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 La art. I, după pct. 22 se introduc două noi puncte, pct. 23 şi 24, care au fost 
adoptate cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 La pct. 2, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda a propus să se 
treacă la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
 Titlul legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 
 Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de 
Senat. 
 Titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 Art. 1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Art. 2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma din Ordonanţă. 
 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi. 
 Domnul deputat Daniel Buda, Preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din data de 24 martie 2009. 
 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
                      Daniel BUDA                                        Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iuliana Fuiorea 
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