
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
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         SINTEZA  

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 10 şi 11 februarie 2009 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 10 februarie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda,  
Florin Iordache, Ioan Timiş, Gheorghe Gabor, Carmen Axenie, Daniel Ionuţ 
Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Justin Marinel Cionca, Ciprian Dobre, 
Liana Dumitrescu, Mircea Grosaru, Ruxandra Jipa, Silvestru Mirecea Lup, Mate 
Andras Levente, Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Mihai Stroe ce substituie pe doamna Elena Udrea. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Daniel Buda, preşedinte, şi domnul deputat Iordache Florin, vicepreşedinte. 

La lucrările şedinţei au participat ca invitaţi următorii : domnul deputat 
Kerekes Karoy, iniţiator, doamnele Rodica Constantinovici, secretar de stat, Popescu 
– Stoica Melinda şi Belegante Violeta din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti; domnul Pătuleanu Marin, consilier în Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, domnul comisar şef Toma Paul şi doamna comisar şef Badea Nina din 
acelaşi minister; doamnele Ana Maria Valica şi Oana Niţu de la Agenţia Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor; domnul Fesan Puiu Nicolae, secretar de stat la 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
1 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene, Plx 1/2009 ; - în fond. 
2 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
justiţiei, PLx 14/2009; - în fond. 
3 Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă, PLx 100/2008; - în fond. 
4 Propunere legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 
85/2006, privind procedura insolvenţei, PLx 169/2008; - în fond. 
5 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, PLx 143/2008; - în fond. 
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6 Reexaminare asupra Legii privind personalul Curţii Constituţionale şi de 
modificare şi completare a Legii nr.7/2006 provind statutul funcţionarilor publici, 
PLx 264/2007; - în fond. 
7 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi 
pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora, PLx 
289/2008; - în fond. 
8 Propunere legislativă privind concordatul preventiv, PLx 131/2008; - în fond. 
9 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 276 şi 277 
din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, PLx  
507/2008; - în fond. 
10 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 
21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei cu modificările şi completările 
ulterioare, PLx 522/2008; - în fond. 
11 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, PLx 530/2006; - în fond. 
12 Proiect de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară, PLx 629/2006; - în fond. 
13 Propunere legislativă privind vânzarea locuinţelor de serviciu construite din 
fondurile statului şi administrate de către universităţile cu profil agricol şi medicină 
veterinară foştilor sau actualilor chiriaşi, PLx 526/2008; - în fond. 
14 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.335 din 3 
decembrie 2007 a Camerelor de comerţ din România, PLx 570/2008; - în fond. 
15 Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale, PLx 584/2007; - în 
fond. 
16 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe, PLx 610/2008; - în fond. 
17 Proiect de Lege pentru completarea Legii 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 avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004, 
PLx 670/2008; - în fond. 
18 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2007 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, PLx 672/2008; - în fond. 
19 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de 
utilitate publică, precum şi transformarea acestuia în piaţă, numită "Piaţa 
Pensionarilor", piaţa agroalimentară socială şi în parc numit "Parcul Pensionarilor", 
PLx 676/2008; - în fond. 
20 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieţei Obor şi a 
Parcului PĂSĂRARI situate în Bucureşti sectorul 2 (conform anexei), PLx 
677/2008; - în fond. 
21 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996,  PLx 680/2008; - în fond. 
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22 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, PLx 682/2008; - în fond. 
23 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994, PLx 
683/2008; - în fond. 
24 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului, Plx 684/2008 ; - în fond. 
25 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, PLx 689/2008 ; - în fond. 
26 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic, PLx 701/2008; - în fond. 
27 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea 
nr.24(r1)/2000, PLx 705/2008; - în fond. 
28 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, PLx 
706/2008; - în fond. 
29 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.16/2007 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, PLx 707/2008; - în fond. 
30 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, PLx 
708/2008; - în fond. 
31 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, PLx 372/2008; - în fond. 
32 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 
nr.341/2004, PLx 214/2008; - în fond. 
33 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main 
(KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la 
Bucureşti, la 28 decembrie 2007 pentru finanţarea Programului privind Infrastructura 
Municipală, PLx 2/2009; - în avizare. 
34 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educaţia tinerilor 
supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, PLx 3/2009; - în avizare. 
35 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice, PLx 4/2009 ; - în avizare. 
36 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 
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privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne", 
PLx 5/2009 ; - în avizare. 
37 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului,  PLx 6/2009 ; - în avizare. 
38 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995, PLx 7/2009 ; - în 
avizare. 
39 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din 
învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat, PLx 
8/2009 ; - în avizare. 
40 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, 
semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008, PLx 9/2009 ; - în avizare. 
41 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr.2, convenit prin scrisoarea 
semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 
iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia 
Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galaţi, la Contractul de Finanţare dintre România, 
Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării 
de Jos"Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, 
semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, PLx 10/2009 ; - în avizare. 
42 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.181/2008 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, 
PLx 11/2009 ; - în avizare. 
43 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilităţii de 
cofinanţare CSNR între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 
Bucureşti, la 24 noiembrie 2008,  PLx 12/2009 ; - în avizare. 
44 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, Plx 
13/2009 ; - în avizare. 
45 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia 
Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de 
finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în 
numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 
octombrie 2006, PLx 15/2009 ; - în avizare. 
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46 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale, PLx 16/2009 ; - în avizare. 
47 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, PLx 17/2009 ; - în 
avizare. 
48 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 11 
iulie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze 
privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 24 octombrie 1998, 
PLx 18/2009 ; - în avizare. 
49 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor 
emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 
21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la 
luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 
iunie 1998, PLx 19/2009 ; - în avizare. 
50 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci 
limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la 
Montreal la 29 septembrie 1995 şi a Protocolului privind un amendament al 
Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 
1995 şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei 
privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 
octombrie 1998 şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind 
aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, PLx 20/2009 ; - 
în avizare. 
51 Decizia Curţii Constituţionale nr. 989/2008 privind constituţionalitatea art. 155 
alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat .                                                         
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 
propunerilor şi proiectelor de legi pentru care Comisia a fost sesizată pentru avizare, 
respectiv cu pct. 33, al ordinii de zi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 33 în urma examinării, membrii 
comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 34 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă.   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 35 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă.   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 36 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 37 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 38 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 39 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 



 6

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 40 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 41 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 42 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 43 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 44 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 45 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 46 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 47 membrii comisiei au hotărât 
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 48 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 49 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 50 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 51 membrii comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi trimiterea la Comisia de regulament. 

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectelor de lege cu care comisia a fost 
sesizată în fond. 

Domnul Preşedinte Daniel Buda consultă atât membrii comisiei, cât şi staff-ul, 
asupra punctelor de pe ordinea de zi care necesită amânarea. 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi s-a propus de către domnul Preşedinte 
Daniel Buda amânarea proiectelor pentru a se primi un punct de vedere din partea 
CSM. Cu unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare . 

La punctele 3, 4 şi 8 ale ordinii de zi s-a propus de către domnul deputat 
Grosaru Mircea amânarea propunerilor legislative. Cu unanimitate de voturi s-a votat 
propunerea de amânare  

La pct. 5 al ordinii de zi dl. Deputat Mate Andras a propus respingerea 
proiectului. Cu unanimitate de voturi s-a votat propunerea de respingere. 

La pct. 6 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu o săptămână. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare.  

La pct. 7 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 9 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 10 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 
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La pct. 11 şi 12 al ordinii de zi  doamna Nicoleta Grecu, şef serviciu, a propus 
amânarea proiectului cu 3 săptămâni. Cu unanimitate de voturi s-a votat propunerea 
de amânare. 

La pct. 13 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 14 al ordinii de zi  dl. deputat Gabor Gh. a propus respingerea 
propunerii legislative. Cu unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 

La pct. 15 al ordinii de zi dl. deputat Mate Andras a propus amânarea 
propunerii legislative spre a fi discutată odată cu proiectul Codului Civil. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 16 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 17 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 18 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 23 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 1 săptămână. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 26 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectului cu 2 săptămâni. Cu 
unanimitate de voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 28, 29, 30, 31 al ordinii de zi s-a propus amânarea proiectelor cu 2 
săptămâni, până la primirea punctelor de vedere ale Guvernului. Cu unanimitate de 
voturi s-a votat propunerea de amânare. 

La pct. 32 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Fesan Puiu Nicolae 
formulează amendamente privind termenele prevăzute în proiectul de lege, pe care 
Comisia şi le însuşeşte. Sunt supuse la vot şi adoptate în unanimitate. Proiectul de 
lege este supus la vot şi adoptat în unanimitate. 

Membrii comisiei reiau, în ordine punctele din ordinea de zi rămase. 
La pct. 19 al ordinii de zi se propune respingerea propunerii legislative. Cu 

unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 
La pct. 20 al ordinii de zi se propune respingerea propunerii legislative. Cu 

unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 
La pct. 21 al ordinii de zi se propune respingerea propunerii legislative. Cu 

unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 
La pct. 22 al ordinii de zi se propune respingerea propunerii legislative. Cu 

unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 
La pct. 24 al ordinii de zi se propune respingerea propunerii legislative. Cu 

unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 
La pct. 27 al ordinii de zi se propune respingerea propunerii legislative. Cu 

unanimitate de voturi s-a votat respingerea. 
La poziţia „diverse” din ordinea de zi, comisia a examinat solicitarea doamnei 

deputat Daniela Popa în vederea formulării unui punct de vedere asupra stării de 
incompatibilitate. 

• Doamna deputat Daniela Popa solicită examinarea cererii de 
incompatibilitate a calităţii de deputat cu funcţia de  lector universitar la 
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Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Ca urmare a examinării 
actelor depuse şi în raport de dispoziţiile Legii nr. 161/ 2003, a Legii nr. 
96/ 1996, a art. 70 din Constituţia României şi a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, republicat, rezultă că doamna deputat Daniela 
Popa nu se află în stare de incompatibilitate. 

 
Domnul Preşedinte Daniel Buda declară închise lucrările Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi din data de 10 februarie 2009, invitând colegii să fie prezenţi la 
şedinţa comisiei din data de 11 februarie 2009, orele 12, 30. 
 Lucrările şedinţei Comisiei au fost reluate, miercuri 11 februarie 2009, 
împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
 Conducerea lucrărilor a fost asigurată, prin rotaţie de domnul deputat Daniel 
Buda şi de domnul senator Toni Greblă.  
 Comisiile juridice ale Camerei Deptaţilor şi Senatului au fost sesizate în 
avizare cu proiectul de buget al instituţiilor: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Public, Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, Agenţia Naţională de 
Integritate. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul Alexandru 
Marian, şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale programare bugetară din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi reprezentanţii instituţiilor susmenţionate. 
 Dl. Preşedinte Daniel Buda l-a invitat pe domnul Ioan Vida, Preşedintele 
Curţii Constituţionale să-şi precizeze punctul de vedere. Acesta a menţionat faptul că 
bugetul este cu 2% mai mic decât cel din anul trecut, deşi România a obţinut, pentru 
următorii 3 ani preşedinţia Curţilor Constituţionale Europene şi cheltuielile cu 
deplasările au crescut inevitabil. 
 S-a supus la vot avizarea favorabilă a proiectului de buget al Curţii 
Constituţionale. S-a votat cu unanimitate de voturi. 
 Dl. Preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul domnului Nicolae Popa, 
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a precizat că bugetul instituţiei 
este mulţumitor. Supus la vot, proiectul de buget al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
a fost avizat cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, a fost invitată să ia cuvântul doamna Corina Corbu, secratar 
general la Consiliul Superior al Magistraturii, care apreciază că bugetul este 
satisfăcător în limitele prevăzute. Dl deputat Iordache a sugerat că ar trebui prevăzute 
fonduri pentru un nou sediu. Reprezentanta instituţiei a precizat că a fost repartizat 
un teren şi au fost prevăzute fonduri pentru demararea construcţiei. A fost propusă 
avizarea favorabilă şi bugetul C.S.M. a fost votat în unanimitate. 
 Dl. Preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul domnului Dragoş Iliescu, 
Preşedintele Consiliului Legislativ, care a facut menţiunea că bugetul instituţiei este 
satisfăcător. A fost propusă avizarea favorabilă. În unanimitatea a fost votat avizul 
favorabil asupra bugetului Consilului Legislativ. 
 Dl. Deputat Daniel Buda a invitat, în continuare, pe domnul prof. univ. dr. 
Ioan Muraru să îşi exprime punctul de vedere asupra proiectului de buget al 
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instituţiei Avocatul Poporului. Dl. Ioan Muraru a precizat că, din solidaritate cu 
celelalte instituţii bugetare, nu are obiecţii. A fost propusă avizarea favorabilă. Cu 
unanimitate de voturi bugetul Avocatului Poporului a fost avizat favorabil. 
 După o scurtă pauză lucrările au fost reluate, conducerea fiind prelută de 
domnul senator Toni Greblă, Preşedintele Comisiei juridice a Senatului. 
 S-a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, domnul Radu Ragea, subsecretar de stat, care arată că bugetul instituţiei 
este insuficient, în măsura în care 70% din fonduri se duc spre cheltuielile de 
personal. Dl vicepreşedinte Iordache Florin a adresat întrebarea ce se întâmplă cu 
plata sporurilor judecătorilor, plăţi ce au facut obiectul unor hotărâri judecătoreşti 
definitive. Au fost solicitate explicaţii referitoare la lipsa de echipament informatic 
corespunzător la numeroase judecătorii din teritoriu. Dl. Radu Ragea a precizat că 
hotărârile judecătoreşti definitive vor fi respectate, iar plata sporurilor se face pe 
etape. Domnul Adrian Tuleaşca, director general in MJLC, a subliniat faptul că 
procesul de modernizare a infrastructurii de comunicaţii este în derulare, iar 
ministerul, prin proiecţia bugetară susţine investiţia în investiţii. 
 Dl deputat Nicolae Nica a formulat un amendament prin care este solicitată 
suplimentarea cu 5000 mii lei a bugetului ministerului pentru construcţia Palatului de 
Justiţie al judeţului Vrancea. Amendamentul propusa fost supus la vot: cu 5 voturi 
pentru, 8 împotrivă, 2 abţineri, amendamentul a fost respins. S-a supuns la vot 
amendamentul nr. 1 aflat în lista cu amendamente depusă la comisie, privitor la 
fondurile necesare înfiinţării judecătoriei din Scorniceşti. Amendamantul a fost 
respins cu 1 vot pentru, 4 abţineri şi 10 împotrivă. A fost supus la vot amendamentul 
referitor la achiziţionarea unui teren în Horezu în vederea construirii unui nou sediu 
al judecătoriei, ca si cel referitor la achiziţionarea unei clădiri în Drăgăşani pentru 
tribunalul din localitate aflat intr-o stare precară de funcţinare. Amendamentele au 
fost respinse cu 1 vot pentru, 1 abţinere şi 13 voturi împotrivă.  
 S-a supus la vot avizul favorabil asupra proiectului de buget al Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, care a fost votat în unanimitate. 
 S-a dat cuvântul domnului Ţăran Virgiliu, vicepreşedinte al Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care a precizat că este de acord cu 
bugetul alocat. Propunerea de avizare favorabilă a fost votată cu unanimitate de 
voturi. 
 S-a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Public, doamna Scutea 
Gabriela, adjunctul procurorului general pe problemele economico-financiare. 
Doamna Scutea Gabriela a adresat Comisiilor reunite solicitarea suplimentării cu 
4000 mii lei a cheltuielilor de personal pentru plata sporurilor procurorilor nevoiti să 
lucreze în weekend sau noaptea. A fost ridicată obiecţia că amendamentul nu este 
însuşit de niciun parlamentar şi nici nu precizează sursa de finanţare. Domnii 
deputaţi Eugen Nicolicea şi Mate Andras şi-au însuşit amendamentul formulat.  
S-a trecut la vot. Amendamentul a fost respins cu 6 voturi pentru, 2 abţineri şi 8 
voturi împotrivă. 
 S-a propus avizarea favorabilă a bugetului Ministerului Public, propunere care 
a fost supusă la vot, fiind votată cu majoritate de voturi, 1 abţinere. 
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 S-a dat cuvântul doamnei Basarabescu Georgeta, Preşedinta Autorităţii 
Naţionale pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, care a menţionat 
faptul că bugetul este mulţumitor şi solicită avizarea favorabilă.  
 S-a supus la vot avizul favorabil. Avizarea a fost votată cu majoritate (1 
abţinere). 
 Preşedintele de şedinţă, a făcut constatarea că reprezentantul Agenţiei 
Naţionale de Integritate nu e prezent. S-a propus avizarea favorabilă pentru bugetul 
Agenţiei Naţionale de Integritate, în lipsa reprezentantului acestei instituţii. 
Se votează în unanimitate. 
 Lucrările şedinţei au fost declarate închise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                      Daniel BUDA                                           Ioan Timiş 
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