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     SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 
 22 decembrie 2008 

 
 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 22 decembrie 2008.  
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi: Daniel Buda, Bogdan Liviu Ciucă, 
Florin Iordache, Andronache Gabriel, Carmen Axenie, Daniel Ionuţ Bărbulescu, 
domnul deputat Mihail Boldea a fost substituit de către domnul deputat Petru Călian, 
Tudor Chiuariu, Arghir Iustin Cionca, Ciprian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Mircea Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Mircea Lup, Mate Andras Levente, 
Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţâru, Sorin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ, Tiţa-Nicolescu Gabriel şi Elena Udrea. A absentat domnul deputat 
Ioan Timiş. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 

- Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe        
PL-x 715/2008 - fond 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
examinarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
în fond, al ordinii de zi. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi apoi 
votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, în forma Senatului. 

Art. 1 din lege a fost adoptat în forma Senatului. 
Titlul Cap.I a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi              

2 abţineri), în forma Senatului. 
Pct. 1 şi 2 din Cap. I au fost adoptate, cu majoritate de voturi (15 voturi pentru 

şi o abţineri), în forma adoptată de Senat. Pct. 3, 5, 6 şi 9 din proiectul de lege au 
fost eliminate prin amendamentele Comisiei. Pct. 4, 7, 8 şi 10 au fost adoptate, cu 
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majoritate de voturi (18 voturi pentru şi o abţinere), în forma Senatului. După pct. 10  
au fost introduse la Senat mai multe puncte noi ca amendamente, respectiv pct. 11-
17, adoptate de Comisia juridică cu majoritate de voturi (18 voturi pentru şi o 
abţinere). După pct. 17 a fost adoptată propunerea de introducere a unui nou punct 
ca amendament al Comisiei (18 voturi pentru şi 2 abţineri). 

Titlul Cap. II a fost adoptat, cu majoritate de voturi (18 voturi pentru şi 2 
abţineri), în forma adoptată de Senat. 

Pct. 1-4 din textul adoptat de Senat au fost menţinute de membrii Comisiei 
juridice, cu majoritate de voturi (18 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 
După pct. 4 a fost introdus un punct nou, pct. 5, ca amendament al Comisiei           
(18 voturi pentru şi 3 abţineri). 

Titlul Cap. III a fost adoptat, cu majoritate de voturi (18 voturi pentru şi 2 
abţineri), în forma Senatului. 

Pct. 1 şi 2 au fost adoptate cu majoritate de voturi în forma adoptată de Senat. 
Pct. 3 din proiectul de lege a fost eliminat prin menţinerea textului Senatului. 

După pct. 2 a fost introdus un punct nou ca amendament al Comisiei juridice, 
adoptat cu majoritate de voturi (18 voturi pentru şi 2  abţineri). 

Titlul Cap. IV a fost adoptat, cu majoritate de voturi (18 voturi pentru şi 3 
abţineri), în forma din Senatului. 

Pct. 1 şi 2 au fost adoptate cu majoritate de voturi (19 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi o abţinere), în forma Senatului. Pct. 3-5 au fost adoptate cu majoritate 
de voturi (19 voturi pentru şi 3 abţineri), în forma Senatului. După pct. 5 au fost 
introduse la Senat două puncte noi, pct. 6 şi 7, care au fost adoptate, cu majoritate de 
voturi (19 voturi pentru şi 3 abţineri). 

Titlul Cap. V a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi            
3 abţineri), în forma Senatului. După pct. 1 au fost introduse la Senat opt puncte noi, 
pct. 2-9, care au fost adoptate de Comisia juridică, cu majoritate de voturi (19 voturi 
pentru şi 3 abţineri). După pct. 9 au fost introduse două puncte noi, ca amendamente 
ale Comisiei juridice (19 voturi pentru şi 4 abţineri).  

Titlul Cap. VI a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri), în forma Senatului. 

Pct. 1-6 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri), în forma Senatului. 

Titlul Cap. VII a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri), în forma Senatului. 

Pct. 1-4 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri), în forma Senatului. 

După Cap. VII au fost introduse la Senat trei capitole noi. Titlul Cap. VII1 a 
fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 abţineri), în forma 
Senatului. Pct. 1 al acestui capitol a fost eliminat prin amendamentul Comisiei        
(22 voturi pentru şi 2 abţineri). Pct. 2 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

Titlul Cap. VII2 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri), în forma Senatului. Pct. 1 şi 2 au fost adoptate, cu majoritate de voturi     



 3

(19 voturi pentru şi 5 abţineri), în forma Senatului. După pct. 2 au fost introduse 
două puncte noi ca amendamente ale Comisiei. 

Cap. VII3 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri), în forma Senatului. După acest capitol au fost introduse două capitole noi 
ca amendamente ale Comisiei, adoptate, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 
5 abţineri). 

Cap. VIII a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 
abţineri). 

Art. 2 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 5 abţineri). 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot proiectul 

de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi (18 voturi 
pentru şi 5 abţineri). 

 
Doamna deputat Florina Ruxandra Jipa, în cuvântul luat pentru explicarea 

votului, a precizat că abţinerea dânsei în legătură cu acest proiect de lege este 
datorată faptului că nu este de acord  cu adoptarea legii de abilitare înainte de 
investirea noului guvern de către Parlamentul României. 

 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a declarat închise 

lucrările şedinţei Comisiei juridice. 
 
  

 

          PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 

           Daniel BUDA                                       Gabiel ANDROPNACHE  

  


		2008-12-22T20:41:58+0200
	Teofilia-Roxana G. Serban




