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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti  22.10.2009 
Nr. 31/941 

 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

20 octombrie 2009 
    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
20 octombrie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, Bogdan 
Ciucă, doamna deputat Luminiţa Iordache în locul domnului deputat Florin Iordache, 
Gabriel Andronache, Ioan Timiş, Carmen Axenie, domnul deputat Daniel Vasile 
Oajdea în locul domnului deputat  Ionuţ Daniel Bărbulescu, domnul deputat 
Gheorghe Ialomiţeanu în locul domnului deputat Mihail Boldea, domnul deputat 
Gigel Ştirbu în locul domnului deputat Tudor Alexandru Chiuariu, domnul deputat 
Gelu Vişan în locul domnului deputat Coroamă Gheorghe, domnul deputat 
Ghervazean Longher în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu, Marinel Iustin 
Arghir - Cionca, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András Levente Máté, Ciprian – 
Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Constantin Sorin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ, Tiţa Nicolescu Gabriel. 

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 Alina Bica – 
secretar de stat, Simona Chiric - director adjunct, de la Direcţia Cetăţenie şi Cristina 
Irimia – consilier juridic, din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 
doamna Gabriela Dancău – director la  DRCO şi domnul Sorin Moise – director 
general,  din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Izabella Navroţchi şi 
domnul Cătălin Ciora – consilieri, din partea Consiliului Legislativ, doamna Daniela 
Popoviciu şi domnul Katalin Kibedi, din partea Consiliului de Mediere. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi. 
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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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române; PLx 
298/2009  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind 
cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Plx 460/2009 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 
privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 461/2009 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II 
”Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987” la 
Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; PLx 
420/2009 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei; Plx 437/2009 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei; Plx 438/2009 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată; Plx 
439/2009 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii; Plx 440/2009 

10. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; PLx 
451/2009 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei; PLx 455/2009 

12. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997; Plx 340/2008 
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În avizare: 
 
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2009 

privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul 
European pentru Pescuit; PLx 474/2009 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2009 
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură; PLx 475/2009 

15. Propunerea legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru 
plăţile directe în sectorul vegetal; Plx 476/2009 

16. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Remuş, prin 
reorganizarea comunei Frăteşti, jud. Giurgiu; Plx 446/2009 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării; Plx 447/2009 

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european 
agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a 
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a 
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a 
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi 
pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare 
agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare; 
PLx 477/2009 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului; PLx 478/2009 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la 
termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare; PLx 479/2009 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare; Plx 480/2009 

22. Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a 
fondurilor comunitare; Plx 481/2009 
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23. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii 
Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia 
nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii 
Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; PLx 487/2009 

24. Proiectul de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, 
Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica 
Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, 
Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica 
Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul 
învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii 
universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al 
Miniştrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croaţia; PLx 488/2009 

25. Sesizarea grupurilor parlamentare ale PSD-PC şi a PNL, înregistrată la 
Cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, cu nr. 1-2428-RA din data de 
8.x.2009, precum şi punctul de vedere al doamnei Roberta Alma Anastase, 
preşedintele Camerei Deputaţilor; 31/915/14.10.2009 

 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu dezbaterea 
punctului 25 de pe ordinea de zi, Sesizarea grupurilor parlamentare ale PSD-PC şi a 
PNL, înregistrată la Cabinetul Preşedintelui Camerei Deputaţilor, cu nr. 1-2428-RA 
din data de 8.x.2009, precum şi punctul de vedere al doamnei Roberta Alma 
Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor (31/915/14.10.2009). 

La solicitarea doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa, în temeiul dispoziţiilor 
art. 54 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, domnul deputat Daniel Buda, Preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea ca şedinţa Comisiei să se desfăşoare în secret. Supusă la vot, propunerea 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au exprimat puncte de 
vedere diferite, formulate atât în favoarea susţinerii sesizării celor două grupuri 
parlamentare, cât şi împotriva acesteia. 

La finalizarea dezbaterilor, în urma punctelor de vedere exprimate, domnul 
Preşedinte Daniel Buda a propus să se treacă la exprimarea unui vot secret din care 
să reiasă întrunirea sau nu a elementelor care să fundamenteze propunerea de 
sancţionare a doamnei Roberta Alma Anastase – Preşedintele Camerei Deputaţilor cu 
interzicerea de a participa la lucrările Camerei din care face parte, pe o perioadă 
de cel mult 30 de zile calendaristice. 

În urma votului secret, valabil exprimat, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, au hotărât, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru, 9 
voturi împotrivă şi o abţinere) să înainteze Biroului permanent prezentul Raport 
prin care se constată că faptele indicate în sesizarea Grupurilor Parlamentare 
ale Alianţei „PSD + PC” şi PNL nu pot fi circumscrise unor abateri deosebit de 
grave şi abateri grave care să atragă incidenţa dispoziţiilor art. 53 lit. f) din 
Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată. 
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În continuarea şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul 

preşedinte Daniel Buda a trecut la examinarea iniţiativelor legislative cu care 
Comisia juridică a fost sesizată în avizare. 

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

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

La pct. 15 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

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

La pct. 17 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

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

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

La pct. 20 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 21 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 22 membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 23 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 24 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de 
voturi. 
  

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 amânat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în fond de pe ordinea de zi,  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei române (PLx 298/2009) a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  (Plx 460/2009) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 4,  în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare (Plx 461/2009) a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Capitolului II ”Revolta muncitorească anticomunistă de 
la Braşov din noiembrie 1987” la Legea recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (PLx 420/2009) a fost 
respinsă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  (Plx 437/2009) a fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 7, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Plx 438/2009) a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (5 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere). 

La punctul 8, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, republicată (Plx 439/2009) a fost respinsă cu majoritate de voturi 
( X voturi pentru şi o abţinere). 

La punctul 9, în fond de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Plx 440/2009) a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative (PLx 451/2009) a fost amânat o săptămână cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei  (PLx 455/2009) a fost amânat o 
săptămână cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 (Plx 340/2008) 
a fost amânată o săptămână cu unanimitate de voturi. 
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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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