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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti  28.10.2009 
Nr. 31/976 

 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

28 octombrie 2009 
    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 
28 şi 29 octombrie 2009.  În data de 28 octombrie au fost prezenţi următorii domni şi 
doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, 
domnul Mihăiţă Calimente în locul domnului Ioan Timiş, Carmen Axenie, domnul 
Ştefan Seremi în locul domnului Mihail Boldea, domnul Mihai Doru Oprişcan în 
locul domnului Ionuţ Daniel Bărbulescu, doamna Alina Gorghiu în locul domnului 
Tudor Chiuariu, Alexandru Chiuariu, domnul Aurel Vainer în locul doamnei  Liana 
Dumitrescu, Marinel Iustin Arghir - Cionca, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe 
Gabor, Mircea Grosaru, doamna Luminiţa Iordache în locul doamnei Ruxandra 
Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András Levente Máté, Ciprian – Nicolae Nica, 
Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, doamna Doina Bucaciu în locul 
domnului Victor Ponta, Valentin-Andrei Sava, Constantin Sorin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ. 

În data de 29 octombrie au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, domnul Mihăiţă 
Calimente în locul domnului Ioan Timiş, Carmen Axenie, Marinel Iustin Arghir - 
Cionca, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Silvestru Mircea 
Lup, András Levente Máté, Ciprian – Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Andi Sorin 
Pandele, Tudor Panţîru, Valentin-Andrei Sava, Constantin Sorin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ. 

Au lipsit de la şedinţa Comisiei doamnele deputat Liana Dumitrescu şi 
Ruxandra Florina Jipa şi domnii deputaţi Ionuţ-Daniel Bărbulescu, Mihail Boldea, 
Alexandru-Tudor Chiuariu şi Victor Ponta. 
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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 doamnele Adriana 
Vizitiu – director adjunct şi Alina Gheorghe - expert, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Emil-Octavian Ionescu – director adjunct, din 
partea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ şi Mediul de Afaceri, 
doamnele Daniela Popoviciu – preşedinte, şi Katalin Kibedi – mediator autorizat, din 
partea Consiliului de Mediere, şi domnul Cristian Leahu – director, din partea 
Autorităţii Electorale Permanente. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi. 
 
În fond: 
 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator; PLx 373/2009 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei; PLx 455/2009 
3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale; Plx 
448/2009 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale; PLx 273/2008 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; PLx 275/2008 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) şi (7) din Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; PLx 
276/2008  

 
În avizare: 

 
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii; Plx 482/2009 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea 
nr.83/2007; Plx 483/2009 

9. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.94/1992, 
republicată, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi; Plx 
491/2009 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; PLx 492/2009 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul 
combaterii transporturilor ilicite de mărfuri; PLx 494/2009 
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12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii; PLx 495/2009 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; PLx 496/2009 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate; PLx 497/2009 

15. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul 
Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 
Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice; PLx 498/2009 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar; PLx 
500/2009 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru 
modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ; PLx 
501/2009 

18. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat 
aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea 
achiziţionării de autoturisme DACIA; Plx 503/2009 

19. Solicitarea domnului deputat Cătălin Croitorul prin care doreşte ca, 
începând cu data de 11.10.2009, să-şi desfăşoare activitatea cu norma de 
bază la Camera Deputaţilor pe perioada de exercitare a mandatului de 
deputat; nr. 919/BP 

20. Solicitarea domnului deputat Mugurel Surupăceanu referitoare la cumulul 
funcţiei de cadru didactic universitar la Universitatea Hyperion din 
Bucureşti şi calitatea de deputat şi de asemenea, prin care cere acordul de a 
desfăşura activitatea de economist în cadrul SC. NEOSTIL SRL, Târgu Jiu; 
nr. 920/BP 

21. Scrisoarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru oetiţii 
referitoare la plângerea înaintată acesteia de către domnul Becsek Garda 
Deszo, fost deputat în Parlamentul României; nr. 976/BP 
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La solicitarea domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, domnul vicepreşedinte 
Florin Iordache a propus suplimentarea ordinii de zi cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a 
Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului (Plx 502/2009). Supusă la vot, 
propunerea domnului deputat Florin Iordache a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 

iniţiativelor legislative cu care Comisia juridică a fost sesizată în avizare. 
 
La punctul 7 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 

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

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

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

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

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

de voturi. 
La punctul 13 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate 

de voturi. 
La punctul 14 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate 

de voturi. 
La punctul 15 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate 

de voturi. 
La punctul 16 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate 

de voturi. 
La punctul 17 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate 

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

de voturi. 
 
La punctul 19 de pe ordinea de zi referitor la Solicitarea domnului deputat 

Cătălin Croitorul prin care doreşte ca, începând cu data de 11.10.2009, să-şi 
desfăşoare activitatea cu norma de bază la Camera Deputaţilor pe perioada de 
exercitare a mandatului de deputat (nr. 919/BP), membrii Comisiei au apreciat că nu 
există nici un impediment ca domnul deputat Cătălin Croitorul să îşi desfăşoare 
activitatea cu norma de bază la Camera Deputaţilor. 

La punctul 20 de pe ordinea de zi, referitor la Solicitarea domnului deputat 
Mugurel Surupăceanu referitoare la cumulul funcţiei de cadru didactic universitar la 
Universitatea Hyperion din Bucureşti şi calitatea de deputat şi de asemenea, prin care 
cere acordul de a desfăşura activitatea de economist în cadrul SC. NEOSTIL SRL, 
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Târgu Jiu (nr. 920/BP), membrii Comisiei au apreciat că nu există incompatibilităţi 
referitoare la desfăşurarea acestei activităţi simultan cu exercitarea mandatului de 
deputat. 

La punctul 21 de pe ordinea de zi, referitor la Scrisoarea Comisiei pentru 
cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru oetiţii referitoare la plângerea înaintată 
acesteia de către domnul Becsek Garda Deszo, fost deputat în Parlamentul României 
(nr. 976/BP), membrii Comisiei au apreciat că, pentru voturile, opiniile, luările de 
cuvânt, rapoartele, avizele şi pentru interpelările pe care domnul Becsek-Garda 
Deszo le-a susţinut şi le-a promovat în exerciţiul mandatului de deputat, nu poate fi 
cercetat penal. De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi solicită 
Biroului permanent, ca prin intermediul acestuia, să se aducă la cunoştinţa liderilor 
grupurilor parlamentare intenţia de constituire a unei comisii de anchetă pentru 
informarea asupra modalităţii de desfăşurare a activităţii parchetului şi a rezultatelor 
Inspecţiei judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asupra 
conduitei profesionale a procurorului Vasile Vintilescu din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul de faţă. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea 

iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond, de pe ordinea de zi. 
La punctul 1, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator (PLx 373/2009) a fost aprobat cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru). 

Supusă la vot, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul 
comerţului (Plx 502/2009) a fost aprobată cu majoritate de voturi (14 voturi 
pentru şi un vot împotrivă). 

La punctul 2, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (PLx 455/2009) a fost 
amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de 
muncă şi asigurări sociale (Plx 448/2009) a fost amânat cu unanimitate de voturi 
întrucât domnul deputat Mircea Grosaru a precizat că intenţionează să o retragă în 
temeiul art. 96 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

La punctul 4,  în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale (PLx 273/2008) a fost amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (PLx 275/2008) a fost amânat cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 6, în fond de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
modificarea art.24 alin.(6) şi (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
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administraţiei publice locale (PLx 276/2008) a fost amânat 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 20 octombrie 2009. 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                      SECRETAR, 
                    Daniel BUDA                            Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Expert 
Roxana Zegrean 
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