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PROCES VERBAL  
al lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 20, 22 şi 23 septembrie 2010 
    
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 20 şi 23 septembrie 2010, fiind prezenţi următorii domni şi doamne 
deputat: Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina 
Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu,  Marinel Cionca, 
Ciprian Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Jipa, Silvestru Mircea 
Lup, András-Levente Máte, Ciprian Nicolae Nica, Sorin Pandele, Tudor Panţîru, 
Viorel Victor Ponta, Sorin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au 
absentat următorii deputaţi: Daniel Ionuţ Bărbulescu, Liana Dumitrescu, Carmen 
Ileana Moldovan, Eugen Nicolicea şi Andrei Valentin Sava. 

În ziua de 22 septembrie domnii deputaţi Daniel Buda, Daniel 
Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Marinel Cionca, Sorin Andi Pandele, 
Andrei-Valentin Sava şi Cornel Ştirbeţ, au fost înlocuiţi de următorii deputaţi: 
Mihaela Stoica, Iulian Vladu, Florian Daniel Geantă, Horia Uioreanu, Marin Spânu, 
Gelu Vişan, Mircea Toader şi, respectiv, Alin Silviu Trăşculescu. 

Au participat, în calitate de invitaţi, la şedinţa Comisiei juridice, doamna 
Irina Alexe, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Sergiu 
Diacomatu, subsecretar din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor, domnul Liviu Cârstea şi doamna Laura Răduţ, directori la Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, doamna Alexandra Şerban, consilier 
juridic la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi doamna Elena 
Tudor, director la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 
Copilului. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

1. Propunerea legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 
din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 
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aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 
Paris, la 10 februarie 1947, P.L.x 416/2010 - fond             

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, P.L.x 427/2010 - fond 

3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, P.L.x 428/2010 - fond 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008, P.l.x 437/2010 
- fond 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, P.l.x 438/2010 - fond 

 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei P.l.x 439/2010 - fond 

 7.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, P.l.x 440/2010 - fond 

8. Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, P.L.x 336/2009 – fond 

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

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, P.L.x 
158/2010 – fond 

11.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15 din 
25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei 
de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, P.l.x 382/2010 – fond 

12.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, P.L.x 445/2010 – fond 

13.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii 
organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 
septembrie 2009, P.L.x 400/2010 – fond 

14.  Proiectul de Lege privind regimul de import al mostrelor de 
îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor, P.L.x 413/2010 – aviz 

15.  Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, P.L.x 
414/2010 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11180
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11180
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16.  Proiectul de Lege pentru îngrijirea copilului preşcolar, P.L.x  415/2010 
– aviz 

17.  Proiectul de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor 
premianţi la olimpiadele şcolare internaţionale, P.L.x 418/2010 – aviz 

18.  Proiectul de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice, 
P.L.x 419/2010 – aviz 

19.  Proiectul de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor 
informatice, P.L.x 420/2010 – aviz 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, P.L.x 421/2010 
– aviz 

21. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, P.L.x 422/2010 
– aviz 

22. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare 
naţională legală, P.L.x 423/2010 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, republicată, P.L.x 424/2010 – aviz 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, P.L.x 425/2010 – aviz 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, P.L.x 426/2010 – aviz 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulţilor, 
republicată, P.L.x 429/2010 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului 
nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, P.L.x 430/2010 – aviz 

28. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul 
consumului, republicată, P.L.x 431/2010 – aviz 

29. Proiectul de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri, P.L.x 
432/2010 – aviz 

30. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 
P.L.x 433/2010 – aviz 

31. Proiectul de Lege privind serviciul de asistent familial, P.L.x 434/2010 – 
aviz 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 
privind auditul public intern şi controlul din preventiv, cu modificările şi 
completările ulterioare, P.l.x 441/2010 – aviz 

33. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 
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din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, P.L.x 444/2010 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, 
P.L.x 446/2010 – aviz 

35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea 
addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bruxelles, la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti, la 2 august 2010, la 
Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, P.L.x 447/2010 – aviz 

36. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea 
suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti, la 29 iunie 2010, aprobate prin 
Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010 şi 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind 
ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, 
convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la 
Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată 
de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia 
Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, P.L.x 
448/2010 – aviz 

37. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare 
între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") şi România, reprezentată de Ministerul 
Finanţelor Publice al României ("Împrumutat") şi Municipiul Timişoara ("Agenţia de 
implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de euro şi o 
contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale 
Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 
decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, P.L.x 449/2010 
– aviz 

38. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de 
Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 
decembrie 2007, P.L.x 450/2010 – aviz 

39. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau 
simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor 
asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, P.L.x 452/2010 – aviz 

40. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii, P.L.x 454/2010 – 
aviz 
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41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, 
Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 
stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, 
P.L.x 455/2010 – aviz 

42. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, P.L.x 456/2010 – aviz 

43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării 
poliţieneşti internaţionale, P.L.x 457/2010 – aviz 

44. Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, P.L.x 
458/2010 – aviz 

45. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996, P.L.x 459/2010 – aviz 

46. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, P.L.x 463/2010 – aviz 

47. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor 
nucleare, P.L.x 464/2010 – aviz 

48. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.86 din Legea 
energiei electrice nr.13/2007, P.L.x 465/2010 – aviz 

49. Scrisoarea din partea domnului deputat Horia Cristian referitoare la 
reluarea activităţii de bază ca medic în Spitalul Clinic Judeţean Timişoara, 
nr.31/722/7.09.2010 

50. Solicitare din partea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO privind sesizarea cu propunerea legislativă 
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. 31/615/24.06.2010  

 
 

 În ziua de 20 septembrie 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, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a 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. 
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  La pct.3, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), 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 
majoritate de voturi (3 abţineri), 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, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a 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 două 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 patru 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, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

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, cu 
unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de adoptare al proiectului de 
lege, cu amendamentele admise. 

La pct.12 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.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. 

 
 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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului, P.l.x 502⁄2009 – fond 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, P.l.x 378⁄2010 – fond 

 
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, s-a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 



 7

La pct.2, în fond, de pe anexa ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a 
proiectului de lege. 
 
          Iniţiativele legislative în fond, atât de pe ordinea de zi cât şi de pe anexa la 
ordinea de zi, fiind epuizate, domnul preşedinte Daniel Buda, a declarat închisă 
şedinţa Comisiei juridice din data de 20 septembrie 2010. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 22 septembrie 2010 cu dezbaterea 

iniţiativelor legislative, în avizare, de pe ordinea de zi.
 
La punctul 14, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
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 

negativă 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 

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

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 20, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 21, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 22, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 23, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 24, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 25, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 26, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 27, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 28, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 29, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 30, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 31, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 33, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 34, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 35, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 36, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 37, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 38, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 39, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 40, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 41, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 42, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 43, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 44, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 45, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 46, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 47, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 48, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 
  
 La punctul 49, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, că  domnul deputat Horia Cristian nu se află în stare de 
incompatibilitate şi îşi poate relua activitatea de bază ca medic în Spitalul Clinic 
Judeţean Timişoara. 
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 La punctul 50, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
 
          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 22 septembrie 2010. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 23 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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