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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti,05.10.2011 
      Nr. 31/920 

 
SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 28 şi 29 septembrie 2011 

    
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

28 şi 29 septembrie 2011.  
În data de 28 septembrie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 

deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, 
Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor 
Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe 
Gabor, Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
András-Levente Máte, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin 
Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

În data de 29 septembrie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, 
Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor 
Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe 
Gabor, Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

A absentat de la lucrările Comisiei în ziua de 29 septembrie 2011 domnul 
deputat András-Levente Máte.

În ziua de 28 septembrie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul 
Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului; PLx 
607/2010 – fond, 

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.1.558 din 
19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
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nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari; Plx 436/2011 – fond, 

3. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru 
modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari; Plx 272/2011– fond, 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.35 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari; Plx 273/2011 – fond, 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 
06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari; Plx 828/2010 – fond, 

6. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale; 
PLx 100/2011 – fond,  

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; Plx 804/2010 – fond, 

8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; PLx 535/2005 – 
fond, 

9. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii 
de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor 
financiare nebancare; Plx 687/2010 – fond, 

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice; PLx 323/2011   aviz,  –

11. Adresa Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care au 
transmis Comisiilor juridice ale celor două Camere contestaţia doamnei Sabin 
Funar, consilier de conturi, în vederea formulării unui punct de vedere comun.BP 
743/2011 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; Plx 521/2011 – aviz, 

13. Propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea 
prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial; Plx 
523/2011 – aviz. 

 
 Lucrările Comisiei au început în ziua de 28 septembrie 2011 cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative în fond, pe ordinea de zi. 
 La punctul 1, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
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 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. 
 La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative.. 
 La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative.. 
 La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. 
 La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. 
 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative în avizare, 
pe ordinea de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 10 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

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

La punctul 11 de pe ordinea de zi, supus dezbaterii în şedinţă comună a celor 
două Comisii juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, s-a hotărât amânarea 
dezbaterilor din lipsă de cvorum. 
 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea proiectulului de Lege pentru punerea în 
aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii penale, aflat la punctul 6, în fond, pe ordinea de zi.
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Marton Arpad, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Lidia Barac, secretar de stat, domnul Radu 
Geamănu, consilier juridic.  
 Cu privire la art. 1 din Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva 
unor activităţi comerciale ilicite, republicată, domnul deputat Daniel Buda a atras 
atenţia asupra unor cazuri de vânzare ambulantă care reprezintă un pericol mai redus. 



 4

Domnia sa a explicat că se impune o departajare mai clară a cazurilor de comerţ 
ambulant care se sancţionează contravenţional de cele care se sancţionează penal. 
 Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a fost de acord cu observaţia domnului 
deputat Daniel Buda. 
 Doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a susţinut faptul că  
limbajul folosit este în concordanţă cu terminologia folosită şi în noul Cod civil. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului pentru art. 1 
din Legea nr.12/1990 pentru o şedinţă viitoare. 
 La art. 1 lit. h) din Legea nr.12/1990 membrii Comisiei au aprobat amendamnetul 
formulat de către domnul deputat Marton Arpad. 
 Doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a apreciat că textele 
de la art. 1 lit. j) şi k) din Legea nr.12/1990 au rolul de a reduce cazurile de concurenţă 
neloială, cazuri care au repercusiuni mari asupra preţurilor produselor în anumite 
perioade ale anului. Domnia sa a menţionat faptul că se are în vedere protejarea 
consumatorilor. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului pentru art. 1 
lit. j) şi k) din Legea nr.12/1990 pentru o şedinţă viitoare. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat reprezentanţilor Ministerului Justiţiei 
să se consulte cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privire la 
articolele rămase în divergenţă care reglementează circulaţia rutieră. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei din ziua de 
28 septembrie 2011, urmând ca dezbaterile cu privire la proiectul de Lege pentru 
punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii penale să continue într-o şedinţă ulterioară. 
 Ordinea de zi fiind epuizată domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise 
lucrările şedinţei din 28 septembrie 2011, urmând ca şedinţa să continue în data de  
29 septembrie 2011 cu studiul iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată şi 
care vor fi înscrise pe ordinea de zi a proximei şedinţe.  
   
         PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
          Daniel BUDA                                                     Gabriel ANDRONACHE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar 
Roxana Zegrean  
Referent 
Ana-Maria Stănilă 
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