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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 18.02.2009 
Nr. 31/217 

 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

 de 18 februarie 2009 
    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 18 februarie 2009, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Daniel Buda, 
Florin Iordache, Gheorghe Gabor, Gabriel Andronache, Carmen Axenie, Mihail 
Boldea, Tudor Chiuariu, Justin Marinel Cionca, Ciprian Dobre, Ruxandra Jipa, 
Nicolae Nica, Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Stragea, Cornel Ştirbeţ. Au 
absentat următorii deputaţi: Liviu Bogdan Ciucă, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Mircea 
Grosaru, Eugen Nicolicea, Gabriel Tiţa – Nicolescu, Elena Gabriela Udrea. 

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

La lucrările şedinţei au participat ca invitaţi următorii: doamnele 
Constantinovici Rodica, secretar de stat, Melinda Popescu Stoica şi Nicoleta Miclauş 
– Badin, consilier juridic, de la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

1.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene P.L.x 1/2009 -fond  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
justiţiei P.L.x 14/2009 -fond 

 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu examinarea 
pct. 1, al ordinii de zi. Referitor la proiectul de Lege prevăzut la pct.1 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.137/2008, domnul Preşedinte Daniel Buda a dat 
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cuvantul reprezentantului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru 
exprimarea unui punct de vedere.  

După dezbaterile generale asupra proiectului de lege, domnul Preşedinte 
Daniel Buda, a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.  

Titlul Legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul unic a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul 1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Articolul 2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Membrii comisiei au adoptat în unanimitate acest proiect de lege. 
 
La punctul 2 de pe ordinea de zi privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.195/2008, domnul Preşedinte Daniel Buda a dat cuvantul 
reprezentantului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru exprimarea 
unui punct de vedere. Doamna Secretar de Stat, Constantinovici Rodica în cuvantul 
luat, nu a avut observaţii de făcut şi a precizat că este de acord cu toate 
amendamentele propuse de Consiliul Superior al Magistraturii şi însuşite de Comisia 
Juridică. 

Domnul Preşedinte Daniel Buda a trecut la dezbaterea pe articole a Proiectului 
de Lege. 

Titlul Legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Art. I din OUG nr.195/2008 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Titlul Ordonanţei a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Art. I , care se referă la Legea nr. 303/2004, a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi. 
Punctul 1 din OUG nr. 195/2008, care se referă la art. 14, litera e) a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 2, art. 20 din OUG nr. 195/2008 , care se referă la introducerea unui 

nou alineat, alin. (3) a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 3, art. 21 din OUG nr. 195/2008, care se referă la introducerea unui 

nou alineat, alin. (1¹) a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 4, care se referă la art. 37 alineatele (1) – (5) au fost adoptate în 

forma din Ordonanţă. După alineatul (5) a fost introdus un nou alineat, alin.(6), ca 
amendament al Comisiei Juridice, care, supus la vot a fost aprobat cu majoritate de 
voturi: (14 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere). 

Punctul 5, care se referă la introducerea a patru noi alineate după alineatul (1) 
al art. 38, a fost aprobat în forma din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2008. Alineatul 
1¹, 1³ şi 14 au fost aprobate în forma din ordonanţă. La alineatul 1² din ordonanţă a 
fost formulat un amendament al Comisiei Juridice, care, supus la vot, a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

Art. II, partea introductivă, care se referă la Legea nr. 317/2004 a fost aprobat 
în forma din ordonanţă. 

Punctul 1, art. 45 alin. 1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 2, art.45, alineatele (2) şi (3) se modifică, ca amendamente ale 

Comisiei Juridice şi au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
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Art. III, partea introductivă a Legii nr. 567/2004 a fost aprobată în forma din 
OUG 195/2008. 

Punctul 1, referitor la introducerea unui nou alineat, după alineatul (2) al art. 
24, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

După pct.1 din OUG nr. 195/2008, s-a introdus un punct nou, care vizează 
introducerea, după art. 32, a unui nou articol, art.32¹. Supus la vot, articolul 32¹ a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul 2 din OUG. nr. 195/2008, referitor la introducerea unui nou articol, 
art. (67¹), după art. 67, alineatele (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) au fost aprobate în 
forma din OUG 195/2008. 

Alineatul (3) al art. (67¹) a fost modificat printr-un amendament al Comisiei 
Juridice, care supus la vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul 3, care se referă la „Direcţia Naţională Anticorupţie” al OUG 
nr.195/2008 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Art. IV care se referă la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Punctul 1, care se referă la introducerea unui nou articol, art. 16¹ a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.  

Art. 16¹, alineatele (1) - (4) a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 2, care se referă la introducerea unui nou articol, art. 24¹ a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a declarat închisă şedinţa 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                    Daniel BUDA                                  Gabriel Andronache      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iuliana Fuiorea  
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