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SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 8 decembrie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 8 decembrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, 
Vasile Butnaru, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu (substituit în prima 
parte a şedinţei de către domnul deputat Cătălin Matei), Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Nadudvary Gheorghe 
Augustin Eugen, Eugen Nicolicea, Florentina Toma, Dragoş Ujeniuc, Petre 
Ungureanu, Mihail Vasov, domnul deputat Ioan Ţundrea în locul domnului 
deputat Liviu Bogdan Ciucă şi domnul deputat Valer Dorneanu în locul domnului 
deputat Victor Viorel Ponta. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, Florina 
Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, 
Bruchental Pop Ionela, Cristian Valeriu Buzea, Ioan Ghişe şi Cornel Ştirbeţ.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Florin 
Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

  
          1. 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 finanţării actelor de terorism P.L.x 541/2008– 
fond   
         2.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 404/2008 – fond 
         3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii 
nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor 
şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal P.L.x 
557/2008 – fond 
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         4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerţului şi a Legii camerelor de comerţ din 
România nr.335/2007 P.l.x 624/2008 – fond 
 5. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3497/C/2008 din 31 
iulie 2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală pentru domnul 
deputat Adrian Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională 
Anticorupţie (Nr. 1509/BO) 
 6. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3505/C/2008 din 4 
august 2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală pentru domnul 
deputat Adrian Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională 
Anticorupţie (Nr. 1523/BO) 
 7. Scrisoarea domnului Doru Frunzulică, membru al Consiliului Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prin care face cunoscut faptul că 
se află în situaţia de incompatibilitate prevăzută de art. 4 lit. c) din OUG nr. 
50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Nr. 938/BP) 
 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
examinarea pct. 1, al ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor doamna Adriana 
Luminiţa Popa, preşedinte, doamna Steluţa Claudia Oncică, director şi doamna 
Emilia Dimache, şef serviciu. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor. 

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

Preambulul articolului unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
în forma de la Senat. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Preambulul art. I din ordonanţă a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi. 
La pct. 1 al art. I, referitor la modificarea art. 2, lit. c) a fost adoptată 

în forma din ordonanţă, la lit. d) (pct.1de la Senat) a fost adoptat un amendament 
de eliminare al Comisiei juridice. 

Pct. 2 al art. I a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
La pct. 3 al art. I din ordonanţă (pct. 2 de la Senat) a fost menţinut 

textul adoptat de Senat. 
La pct. 4 al art. I din ordonanţă, referitor la modificarea alin. (1), 

(11), (2) şi (3) ale art. 3, la alin. (1), pct. 3 de la Senat, a fost adoptat 
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amendamentul Comisiei, iar alin. (11), (2) şi (3) au fost menţinute în forma din 
ordonanţă. 

La pct. 5 al art. I din ordonanţă, referitor la modificarea alin. (6)-(9) 
ale art. 3 Comisia a adoptat un amendament de eliminare la alin. (6), care e pct. 4 
din proiectul de la Senat. La alin. (7) şi (8) a fost adoptat textul di ordonanţă. LA 
alin. (9) a fost adoptat textul de la Senat. 

Pct. 6 şi 7 ale art. I au fost adoptate în forma din ordonanţă. După 
pct. 7 a fost introdus la Senat un punct nou,  pct. 71, text adoptat de către membrii 
Comisiei. 

Pct. 8 al art. I a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
La pct. 9 al art. I din ordonanţă, pct. 6 de la Senat, a fost menţinut 

textul Senatului. 
La pct. 10 al art. I din ordonanţă, pct. 7 de la Senat, a fost menţinut 

textul Senatului. 
Pct. 11 al art. I a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
La pct. 12 al art. I din ordonanţă, pct. 8 de la Senat, a fost menţinut 

textul Senatului. 
Pct. 13-19 ale art. I au fost menţinute textele din ordonanţă. 
La pct. 20 al art. I din ordonanţă, pct. 9 de la Senat, a fost menţinut 

textul Senatului. 
La pct. 21 al art. I din ordonanţă, pct. 10 de la Senat, a fost menţinut 

textul Senatului. 
Pct. 22-25 ale art. I au fost menţinute textele din ordonanţă. După 

pct. 25 la art. I a fost introdus la Senat un punct nou, pct. 11, care a fost adoptat şi 
de Comisie. 

La pct. 26 al art. I din ordonanţă a fost adoptat amendamentul 
Comisiei. 

Pct. 12 de la Senat a fost eliminat prin amendamentul Comisiei. 
Pct. 27-36 ale art. I au fost menţinute textele din ordonanţă. 
Art. II-IV au fost adoptate în forma din ordonanţă. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

votului Comisiei întocmirea unui raport favorabil cu amendamente, propunere 
adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2 al ordinii de zi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

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

Preambulul articolului unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
în forma de la Senat. 

La pct. 1, referitor la introducerea după lit. g) a art. 142 a unui litere 
noi, lit. h), a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, forma de la Senat. După lit. h) 
au fost introduse trei litere noi, i)-k), ca amendamente ale domnului deputat 
Daniel Buda, care au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

Pct.2-5 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot proiectul de lege în ansamblul său, fiind adoptat, cu unanimitate de voturi de 
către Comisie. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3 al ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Justiţiei domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat şi domnul 
Dragoş Pancutescu, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Articolul unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la 
Senat. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot proiectul de lege în ansamblul său, fiind adoptat, cu unanimitate de voturi de 
către Comisie. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 4, al ordinii de 
zi. 

La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Justiţiei domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat şi domnul 
Dragoş Pancutescu, consilier juridic. 

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

Domnii deputaţi Petre Ungureanu şi Daniel Buda, în cuvântul luat, 
au solicitat amânarea dezbaterilor. Supusă la vot această propunere nu a fost 
adoptată (6 voturi pentru). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi. 

Art. I a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Pct. 1 al art. I din iniţiativa legislativă a fost adoptat de Comisie în 

forma propusă de iniţiatori. 
La pct. 2, referitor la completarea art. 8 cu două alineate noi, alin. (5) 

şi (6), a fost adoptat textul propus de iniţiatori la alin. (5), iar la alin. (6) a fost 
adoptat un amendament al Comisiei. 

Pct. 3-8 din iniţiativa legislativă supusă examinării au fost adoptate 
în forma propusă de iniţiatori. 

Art. II-VI au fost adoptate în forma din propunerea legislativă. 
La art. VII a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă. 
Art. VIII şi IX au fost adoptate în forma din propunerea legislativă. 
La preambulul art. X a fost adoptat un amendament de tehnică 

legislativă. 
Pct. 1 şi 2 ale art. X au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori.  
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La pct. 3 al art. X a fost adoptat un amendament de tehnică 
legislativă. 

La art. XI a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la 

vot iniţiativa legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri), de către Comisie.  

Referitor la pct. 7 al ordinii de zi domnul deputat Florin Iordache a 
solicitat amânarea dezbaterilor. Membrii Comisiei au fost de acord cu această 
propunere. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 5 şi 6 din ordinea 
de zi. Aceste puncte din ordinea de zi fac obiectul unui proces-verbal separat. 
  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
 juridice, de disciplină şi imunităţi.  închise lucrările Comisiei  

 
 
 
 
 
                  VICEPREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
                   Florin IORDACHE                                      George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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