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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2010 
    
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2010, fiind prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Daniel Buda, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina Ştefania Gorghiu, 
Mihail Boldea, Tudor Chiuariu,  Marinel Cionca, Liana Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ruxandra Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Carmen Ileana 
Moldovan, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Pandele, Tudor Panţîru, 
Viorel Victor Ponta, Andrei Valentin Sava, Sorin Stragea şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 
Au absentat doamna şi domnii deputaţi: Bogdan Ciucă, Carmen Axenie, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu,  Ciprian Dobre şi Cornel Ştirbeţ.  

În ziua de 7 septembrie domnul deputat Mircea Grosaru a fost înlocuit 
de domnul deputat. 

Au participat, în calitate de invitaţi, la şedinţa Comisiei juridice, doamna 
Lidia Barac, secretar de stat la Ministerul Justiţiei, domnul Adrian Lemeni, secretar 
de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, domnul Florinel Frunză, director la 
Secretariatul de Stat pentru Culte, domnul Corneliu Burada, vicepreşedinte, şi 
domnul Alexandru Popica, expert, din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi doamna Elena Tudor, director 
la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

1. Propunere 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, P.L.x 340/2008 - fond             
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2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez, P.L.x 372/2008 - fond 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2007 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, P.L.x 672/2008 - fond 

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, P.l.x 707/2008 - 
fond 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, P.l.x 251/2010 
- fond 

 6. Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal P.L.x 336/2009 - fond 

 7.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă, P.L.x 372/2009 - fond 

8. Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 
construcţia infrastructurii de transport, P.L.x 575/2009 – fond 

9.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, P.l.x 98⁄2010 – fond 

10.  Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 
construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică, P.l.x 109/2010 – 
fond 

11.  Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind 
executorii judecătoreşti, P.L.x 203/2010 – fond 

12.  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.19 
din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii, 
P.l.x 394/2010 – fond 

13.  Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice, P.L.x 229/2010 – fond 

14.  Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului, P.l.x 266/2010 – 
fond 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) şi d) din 
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, P.l.x 374/2010 – aviz 

16.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, P.L.x 
387/2010 – aviz 

17.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor la distanţă privind serviciile financiare, P.L.x 389/2010 – aviz 

18.  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,P.L.x 392/2010 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11180
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19.  Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, P.L.x 393/2010 – aviz 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de 

către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
           
         Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

dezbaterea iniţiativelor legislative, în fond, de pe ordinea de zi. 
La pct.1, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât  

amânarea, cu două săptămâni, a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
  La pct.2, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 
  La pct.3, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

La pct.4, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

La pct.5, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu două săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.6, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu două săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.7, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu trei săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.8, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu trei săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.9, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de adoptare al proiectului de 
lege, cu amendamentele admise. 

La pct.10, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu o săptămână, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.11, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu două săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La pct.12, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

La pct.13, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de adoptare al proiectului de 
lege, cu amendamentele admise. 

La pct.14, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât 
amânarea, cu două săptămâni, a  dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 
 Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi a supus la vot anexa la ordinea de zi, cu următoarele iniţiative legislative: 
1. Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele 

public şi privat, P.L.x 299⁄2010 – fond 
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2. Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 
sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de 
România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, P.L.x 398⁄2010 – fond 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru 
Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul 
Internaţional Bucureşti, între Agenţia Internaţională de Cooperare a 
Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010, P.L.x 
395⁄2010 – aviz 

4. Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de 
colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii 
tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului U.E., semnată la 
Bruxelles la 10 martie 2009, P.L.x 396⁄2010 – aviz 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind 
statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 
februarie 2010, P.L.x  397⁄2010 – aviz 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010, P.L.x 
399⁄2010 – aviz 

7. Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea 
Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la 
Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la 
aceeaşi dată, P.L.x 401⁄2010 – aviz 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la 
Bucureşti, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 
8 iunie 1994, P.L.x 402⁄2010 – aviz 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-
bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe anul 2010, P.Lx 407⁄2010 – aviz 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, P.L.x 
408⁄2010 – aviz 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, 
P.L.x 409⁄2010 – aviz 
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12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, P.L.x 410⁄2010 – aviz 

13. Proiect de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004, P.L.x 
417⁄2010 - aviz 

 
Anexa la ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative, în fond, de pe anexa la ordinea de zi. 

La pct.1, în fond, de pe anexa ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de adoptare al 
proiectului de lege, cu amendamentele admise. 

La pct.2, în fond, de pe anexa ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de adoptare al 
proiectului de lege, cu amendamentele admise. 
 
 Iniţiativele legislative în fond, atât de pe ordinea de zi cât şi de pe anexa 
la ordinea de zi, fiind epuizate, s-a trecut la dezbaterea iniţiativelor legislative în 
avizare.   

La punctul 15, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 17, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 18, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 19, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 8, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 9, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 10, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 11, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 12, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13, de pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
 

 
 

           Ordinea de zi şi anexa la ordinea de zi fiind epuizate, domnul deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă 
şedinţa Comisiei din data de 7 septembrie 2010. 

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 8 şi 9 septembrie 2010 cu studiul 
iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe 
ordinea de zi a proximei şedinţe.

 
           

   
 
                      PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                       Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
Expert, Roxana Zegrean 
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