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SINTEZA   
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 6 octombrie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 6 octombrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin 
Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cornel Ştirbeţ, Dragoş 
Ujeniuc, Petre Ungureanu, domnul deputat Emil Strungă în locul domnului 
deputat Ioan Timiş, domnul deputat Petru Andea în locul domnului deputat 
George Băeşu, doamna deputat Minodora Cliveti în locul doamnei deputat Mirela 
Elena Adomnicăi, domnul deputat Constantin Faina în locul domnului deputat 
Tiberiu Bărbuleţiu, domnul deputat Petru Călian în locul domnului deputat 
Daniel Buda, domnul deputat Costică Macaleţi în locul domnului deputat Ioan 
Adam, domnul deputat Radu Coclici în locul domnului deputat Vasile Butnaru, 
doamna deputat Aurelia Vasile în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta şi 
domnul deputat  Alin Rusu în locul doamnei deputat Florentina Toma. Au 
absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, Lucian Augustin Bolcaş, Bruchental 
Pop Ionela, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana 
Dumitrescu, Ioan Ghişe, Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen şi Mihail Vasov. 

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 modificarea literei b) a alineatului (1) al 
articolului 48 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006  
P.L.x  96/2008 – fond 

2. Solicitarea unui punct de vedere în legătură cu procedura de urmat 
având în vedere votul exprimat în şedinţa plenului din data de 30 septembrie 
2008 asupra rapoartelor Comisiei juridice referitoare la cererile de reexaminare 
formulate de Preşedintele României cu privire la Legea pentru completarea 
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării 
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drepturilor de proprietate industrială (P.L.x 163/2008) şi la Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006 (P.L.x 871/2007)  
 
 
 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Daniel Dicu, director, iar 
din partea Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, domnul 
Nicolae Şelaru, preşedinte executiv. 

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

În urma luărilor de cuvânt, 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 din ordinea de zi. 
Comisia juridică a fost sesizată cu formularea unui „punct de vedere 

privind procedura de urmat în cazul în care un raport al unei comisii asupra unei 
cereri de reexaminare a unei legi, formulată de Preşedintele României, a fost 
supus votului plenului potrivit art. 135 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, iar acestea nu au întrunit numărul de voturi necesar 
adoptării”. 

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au constatat că potrivit 
prevederilor art. 135, alin. (2)  din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia sesizată cu reexaminarea legii ca urmare a solicitării 
Preşedintelui României, întocmeşte un raport în care face propuneri cu privire la 
obiecţiile formulate în cerere de reexaminare. Alin. (3) al art. 135 prevede că 
„raportul comisiei împreună cu cererea de reexaminare se supun dezbaterii 
Camerei Deputaţilor, după regulile procedurii legislative”. 

În urma reexaminării legii în raport de obiecţiile formulate în cererea 
Preşedintelui, raportul comisiei poate cuprinde următoarele soluţii: 

- admite obiecţiile formulate în cerere de reexaminare, caz în care raportul 
comisiei cuprinde amendamente la legea supusă reexaminării, pentru a fi 
înlăturate textele sau dispoziţiile asupra cărora s-au formulat obiecţii. 

- admite, în parte, obiecţiile formulate în cererea de reexaminare, caz în care 
raportul comisiei cuprinde amendamente la acele dispoziţii din lege pentru 
care s-au acceptat observaţiile din cererea Preşedintelui. 

- respinge obiecţiile formulate în cererea de reexaminare. 
În cazul primelor două situaţii dacă propunerea formulată în raportul 

comisiei nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării, Comisia consideră că 
cererea e reexaminare formulată de Preşedintele României a fost respinsă, astfel 
încât se retrimite la promulgare legea în forma adoptată iniţial de Parlament.  
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În cel de-al treilea caz, în care comisia sesizată cu dezbaterea în fond 
înaintează raport de respingere a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României, dacă nu se întruneşte numărul de voturi necesar adoptării propunerii 
prezentate în raport, ne aflăm în situaţie asemănătoare cu cea prevăzută la art. 
104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, caz în care 
raportul se restituie comisiei pentru întocmirea unui nou raport. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot întocmirea unui punct de vedere în acest sens. Cu majoritate de voturi,          
17 voturi pentru şi 3 abţineri, membrii Comisiei au fost de acord cu această 
propunere. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
închise lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind 
epuizată.    
 
 
 
 
 
                  VICEPREŞEDINTE,                       SECRETAR, 
                      Florin Iordache                                         George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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