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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 2 şi 3 februarie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 2 februarie 2010, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, 
Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, 
Carmen Axenie, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Dobre (substituit de către 
domnul deputat Mihai Donţu), Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina 
Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Carmen Ileana Moldovan, Ciprian 
Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat domnii deputaţi: Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, 
Tudor Chiuariu, Sorin Andi Pandele, Viorel Victor Ponta, Andrei-Valentin Sava. 

În ziua de 3 februarie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, 
Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Dobre 
(substituit de către domnul deputat Mihai Donţu), Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Carmen Ileana Moldovan, Ciprian 
Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat domnii deputaţi: Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, 
Tudor Chiuariu, András-Levente Máte, Sorin Andi Pandele, Viorel Victor Ponta, 
Andrei-Valentin Sava. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au aprobat 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea, P.L.x 869/2010 - fond 
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2. Proiectul 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, P.L.x 372/2008 - fond 

3. Propunerea legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a 
înscrierii proprietarilor în cartea funciară, P.l.x 558/2009 - fond 

4.  Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România, P.l.x 505/2010 - fond 

5.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, P.L.x 592/2010 - 
fond 

6. Proiectul de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului 
penal, P.L.x 876/2010 - fond 

7. Scrisoarea Ministrului Justiţiei prin care înaintează solicitarea Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de 
încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului Dan Păsat 
(31/859/09.11.2010) 

8. Solicitarea Departamentului Legislativ, în care se solicită Secretarului 
general al Camerei Deputaţilor dispunerea republicării Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului în Monitorul Oficial al 
României, Partea I (31/14/31.01.2011).   
  
            Punctele 2, 3, 4, 5 şi 8 de pe ordinea de zi, au fost amânate o săptămână, 
cu unanimitate de voturi.  
             Punctul 6 de pe ordinea de zi a fost amânat două săptămâni.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a informat plenul Comisiei despre faptul 
că obiectul acestui proiect de act normativ constă în transpunerea unei Directive 
Europene prin care sunt reglementate infracţiuni într-un domeniu legat de protecţia 
mediului.   
 Domnul preşedinte Daniel Buda a considerat că termenii din acest proiect 
de act normativ nu sunt clar definiţi. Având în vedere faptul că există acte normative 
care definesc termenii specifici menţionaţi în cuprinsul iniţiativei legislative, a solicitat 
domnului secretar de stat Marin Anton, reprezentantul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, să se facă trimitere la acele acte normative, să se revadă proiectul de lege şi 
să se coreleze cu actele normative la care se face trimitere în cuprinsul iniţiativei 
legislative. Domnul preşedinte a supus la vot amânarea dezbaterilor acestui proiect de 
lege pentru două săptămâni, în vederea îmbunătăţirii textelor supuse examinării. 
Solicitarea a fost admisă, cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la pct.7 din ordinea de zi, acesta va face obiectul unui proces-
verbal separat deoarece şedinţa nu a avut caracter public. 
             Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea în fond a punctului 8 al ordinii de zi. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Avocatului 
Poporului, domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, şi 
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din partea Consiliului Legislativ, domnul Dragoş Iliescu, preşedinte, şi domnul Sorin 
Popescu, preşedinte al Secţiei de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a acordat cuvântul domnului Valer 
Dorneanu, adjunctul Avocatului Poporului, pentru a-şi susţine punctul de vedere cu 
privire la solicitarea aflată în dezbaterea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Domnul secretar de stat a considerat că există un impas privind aplicarea legii, datorat 
unor necorelări legislative, care poate fi depăşit prin interpretarea legii în forma 
propusă de Consiliul Legislativ.  

Domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, a 
invocat drept argumente pentru aplicarea unuia dintre cele două texte din lege care 
reglementează în mod diferit modalitatea de pensionare a persoanei care ocupă funcţia 
Avocatul Poporului, voinţa legiuitorului şi faptul că Senatul a adoptat textul de lege 
prin care se instituie pentru Avocatul Poporului un regim de pensionare similar cu cel 
al preşedintelui Curţii Constituţionale.  

De asemenea, Domnia sa a menţionat faptul că, deşi voinţa legiuitorului în 
cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a fost aceea de a elimina articolul de 
lege prin care s-a creat un regim de pensionare distinct pentru Avocatul Poporului, 
această hotărâre a Comisiei nu a fost validată de plenul Camerei Deputaţilor, legea 
fiind adoptată tacit.  

Domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu a considerat că voinţa finală este 
cea exprimată de Senat, întrucât Senatul a fost Cameră decizională. Domnul adjunct al 
Avocatului Poporului a remarcat neconcordanţele din lege, în forma în care a fost 
adoptată de Senat, formă publicată ulterior în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.847 din 17 decembrie 2010. Domnia sa a apreciat faptul că acordarea unei pensii 
speciale este justificată de modalitatea de numire a Avocatului Poporului, care este 
similară cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale.  
 Domnul deputat Silvestru Lup a solicitat ca toate scrisorile primite la 
Comisie să fie transmise tuturor membrilor Comisiei, împreună cu documentele 
aferente, pentru ca domnii deputaţi să se pronunţe pe viitor în cunoştinţă de cauză. 
Domnia sa a propus plenului Comisiei şi analiza oportunităţii unei astfel de solicitări 
adresate Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Departamentul legislativ. 
Domnul deputat a apreciat că o scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi nu are forţa de a interpreta o lege în vigoare, publicată în Monitorul Oficial. 
Domnul deputat Silvestru Lup a solicitat un punct de vedere al staff-ului Comisiei cu 
privire la soluţia prin care poate fi rezolvat acest punct al ordinii de zi. Domnia Sa a 
propus adjunctului Avocatului Poporului ca soluţie de rezolvare a solicitării acestuia, 
iniţierea unei propuneri legislative de modificare, care să elimine neconcordanţele din 
Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 
care să parcurgă întregul proces legislativ. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea dezbaterii acestei 
solicitări pentru o săptămână, cu recomandarea adresată membrilor Comisiei de a 
analiza în ce măsură este corectă posibilitatea ca membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi să interpreteze acte normative, să elaboreze o normă de 
interpretare, un punct de vedere în sensul interpretării unui act normativ.  
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 În practica Comisiei s-a refuzat acest lucru. A existat un precedent, o 
solicitare venită din partea Academiei Române pe o problemă de fond funciar, 
solicitare respinsă de Comisia juridică, tocmai pentru faptul că s-a considerat că 
interpretarea unui text de lege o problemă care excede domeniului de activitate al 
Comisiei. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a apreciat că, din punctul său de vedere, 
există o neconcordanţă între două norme ale aceleaşi situaţii de fapt, care nu pot să 
coexiste în aceeaşi lege. Domnul preşedinte a considerat că ultima normă prevalează 
faţă de prima normă, aflându-ne în situaţia unei abrogări implicite. Domnul preşedinte 
Daniel Buda a propus ca membrii Comisiei juridice să fie iniţiatorii unei propuneri 
legislative prin care să fie abrogat primul text din lege în mod expres şi menţinută 
ultima reglementare din legea în vigoare.  
 Domnul adjunct al Avocatului Poporului a fost de acord cu amânarea 
acestui punct al ordinii de zi pentru o săptămână. 
 Domnul preşedinte a solicitat staff-ului Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi să transmită tuturor membrilor Comisiei toate solicitările de la capitolul 
Diverse, pe suport de hârtie, la caseta deputatului şi să existe şi exemplare de rezervă, 
care pot fi consultate la Comisiei în orice moment, de către membrii acesteia. 

 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea în fond a punctului 1 al ordinii de zi, respectiv a proiectului de Lege 
privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea. 

 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Lidia Barac, 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 
 Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a întreabat-o pe 
reprezentanta Ministerului Justiţiei dacă există şi un punct de vedere al Consiliului 
Superior al Magistraturii cu privire la acest proiect de lege. A primit un răspuns 
afirmativ. 
 Doamna secretar de stat a comunicat membrilor Comisiei punctul de 
vedere al Ministerului Justiţiei referitor la acest proiect de lege. Doamna Lidia Barac a 
considerat că acest proiect de lege este menit a conduce la îndeplinirea unui obiectiv 
din planul de acţiune al Consiliului Superior al Magistraturii, la care s-a angajat pentru 
îndeplinirea obiectivelor din mecanismul de cooperare şi verificare. Obiectivul 
raţionalizării instanţelor şi parchetelor este un punct esenţial în strategia de resurse 
umane a C.S.M., în vederea eficientizării instanţelor şi parchetelor din România. 
 În raport cu Hotărârea de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei 
şi în raport cu Constituţia României, pe legile justiţiei, Ministerul Justiţiei are drept de 
iniţiativă legislativă. Din această perspectivă, proiectul de lege a fost susţinut de către 
Ministerul Justiţiei. 
  Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu experţi străini au 
elaborat un studiu, în teren, privind Raţionalizarea instanţelor din România în vederea 
eficientizării sistemului judiciar român. Concluziile acestui studiu: desfiinţarea a 27 de 
judecătorii, respectiv parchete, iar până la numărul 42 s-a propus rearondarea 
localităţilor astfel încât până la finalul procesului de reorganizare a instanţelor să fie 
desfiinţate 42 de astfel de structuri.  
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 Principiul care a stat la baza întregii evaluări a fost nevoia de apropiere a 
situaţiei instanţelor din România cu cea existentă în statele membre UE, şi anume, ca 
pe teritoriul ţării noastre să funcţioneze astfel de structuri numai în măsura în care 
poate fi asigurat un număr de minim 6-8 magistraţi, pentru că în caz contrar, actul de 
justiţie, pe fondul său, nu poate fi îndeplinit.  
 O altă concluzie a studiului a fost aceea că structuri mai mici fac 
imposibilă derularea eficientă a activităţii judiciare, pe fondul său.  
 Structurile mici au fost propuse pentru desfiinţare, întrucât principiile 
specializării şi profesionalismului nu pot fi îndeplinite la instanţele care au 1, 2 
magistraţi, din care unul poate fi chiar conducătorul instituţiei. La instanţele mici a fost 
semnalat şi un comportament managerial necorespunzător. 
 Deşi a existat o propunere de acordare a unui spor de 25% pentru 
magistraţii care funcţionează la structurile mici, acest stimulent s-a dovedit a fi 
neatractiv şi nu a împiedicat exodul magistraţilor spre instanţele mari. 
 Proiectul aflat în dezbatere propune desfăşurarea procesului de 
reorganizare a instanţelor în două etape: în prima etapă, desfiinţarea a 9 structuri care 
nu au funcţionat niciodată şi a altor 15 structuri, după ce au fost trecute prin criteriile 
elaborate prin acest proiect. Cea de-a doua etapă implică evaluarea tuturor celorlalte 
structuri aflate într-o situaţie asemănătoare, până la 42 de structuri, menţionat în studiul 
C.S.M.  
 Situaţia sediilor acestor structuri este sensibilă, multe dintre acestea fiind 
revendicate sau restituite vechilor proprietari. 
 Fenomenul moral, morala socială, este un factor important în comunităţile 
mici. Sistemul nu poate fi forţat să lucreze la performanţa şi dimensiunea impusă, 
având în vedere situaţia reală din teren.  
 Doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a asigurat 
membrii Comisiei că acest proiect de lege nu este afectat politic întrucât construcţia 
proiectului de lege nu a aparţinut Guvernului, ci Consiliului Superior al Magistraturii. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a acordat cuvântul domnului deputat 
Gabriel Andronache. 
 Domnul deputat Gabriel Andronache a pus la îndoială criteriile după care 
aceste instanţe au fost selectate pentru a fi desfiinţate, exemplificând cu Judecătoria 
Rupea, care avea un număr de 1695 de dosare în anul 2010.  
 Domnul deputat Gabriel Andronache a menţionat concret judecătoriile cu 
un număr mai mic de dosare în anul 2010, respectiv, Dragomireşti, Sălişte, Gura Honţ, 
Târgu Lăpuş. Clădirea Judecătoriei Rupea funcţionează într-o clădire care a fost 
reabilitată anul trecut cu fonduri europene şi cu bani investiţi de Ministerul Justiţiei, în 
jur de 1 milion de euro în total. Domnul deputat Gabriel Andronache a dorit să afle 
care este eficienţa investiţiei ministerului, în condiţiile în care acesta a propune 
închiderea instanţei al cărei sediu a fost reamenajat. Domnul deputat Gabriel 
Andronache a informat plenul despre faptul că va depune un amendament la proiectul 
de lege aflat în dezbaterea Comisiei, pentru eliminarea Judecătoriei Rupea din listă. 
 Domnul preşedinte al Comisiei a acordat cuvântul doamnei deputat Alina 
Gorghiu.  
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 Doamna deputat Alina Gorghiu, secretar al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a menţionat că problema instanţelor nefuncţionale trebuie 
rezolvată, dar nu a fost de acord cu afirmaţia că magistraţii din structurile mici sunt 
nepregătiţi, neprofesionişti. Doamna deputat Alina Gorghiu a oferit drept exemplu cu 
privire la situaţia sediilor structurilor propuse spre desfiinţare, Judecătoria Hârşova, 
care funcţionează într-un sediu modernizat, cu instalaţii de înregistrare a şedinţelor 
publice, aflat în proprietatea ministerului, care funcţionează cu doi judecători, care au 
de soluţionat 1500 de dosare la 30.000 de locuitori arondaţi acestei judecătorii. La 
parchet sunt doi procurori care au înregistrate peste 3000 de dosare penale. Ministerul 
Justiţiei ar trebui să dinamizeze schema de personal şi să valorifice sediul modern aflat 
în proprietate ministerului. Doamna deputat Alina Gorghiu a menţionat că va depune 
un amendament în vederea eliminării din listă a parchetului şi a Judecătoriei Hârşova. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu expunerea punctului de vedere al 
domnului deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a menţionat cazul Judecătoriei Însurăţei, 
din judeţul Brăila, considerând că studiul C.S.M, întocmit în 2005 ar trebui revizuit. 
Domnia sa nu cunoaşte criteriile care au stat la baza propunerii ministerului de a 
desfiinţa una dintre cele 3 instanţe judecătoreşti existente în Brăila, având în vedere 
faptul că sediul în care funcţionează se află în proprietatea ministerului. Autoritatea 
locală şi-a exprimat intenţia de a suporta toate cheltuielile de întreţinere a acelei clădiri. 
Problema locuinţelor de serviciu pentru magistraţi nu se pune. Cu privire la 
compararea numărului de dosare pe cap de locuitor cu media naţională, domnul 
deputat Bogdan Ciucă a apreciat că acesta nu este un criteriu corect. Analizând şi acest 
criteriu, instanţa din Însurăţei nu se califică pentru desfiinţare. Sunt aproximativ 50.000 
de locuitori deserviţi de această instanţă, respectiv 29 de localităţi. Consecinţele 
desfiinţării ar fi serioase, magistraţii urmând să fie redistribuiţi, iar dosarele care vor 
încărca magistraţii instanţei din Brăila putând bloca funcţionarea acesteia. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă va depune un amendament pentru 
exceptarea Judecătoriei Însurăţei de la desfiinţare. 
 Domnul vicepreşedinte al Comisie a semnalat un caz foarte grav al unei 
instanţe în cadrul căreia avocaţii s-au dat pe ei în judecată tocmai pentru ca aceasta să 
înregistreze un număr mai mare de cauze, cu scopul de a nu fi propusă spre desfiinţare. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a considerat iniţiativa legislativă bună, pe 
fond, însă apreciază necesară revizuirea listei în funcţie de criteriile din lege. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a atras atenţia reprezentantei Ministerului 
Justiţiei asupra faptului că propunerea de desfiinţare a unei instanţe în care au fost 
investiţi peste 1 milion de euro, necesită un răspuns al Ministerului Justiţiei. 
 Domnul deputat Sorin Constantin Stragea a considerat iniţiativa 
legislativă justificată, achiesând la argumentele colegilor pentru ideile de principiu 
enunţate asupra acestui proiect de lege.  
 Domnul deputat Sorin Constantin Stragea, împreună cu alţi 3 colegi 
deputaţi, au depus un amendament prin care solicită eliminarea poziţiilor 14, 21 şi 22 
din Anexa la proiectul de lege, respectiv eliminarea instanţelor şi parchetelor din 
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Orăştie, Agnita şi Făget, considerând că desfiinţarea acestora nu se justifică, aducând 
argumente în acest sens. 
 Domnul deputat András-Levente Máte a susţinut amendamentul depus de 
domnul Kereches Karoly, pentru eliminarea Judecătoriilor şi Parchetelor Târnăveni şi 
Sângiorgiu de Pădure, din judeţul Mureş din Anexa la proiectul de lege.  
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a făcut un scurt istoric al Judecătoriilor 
Rupea, Zărneşti şi Făgăraş, după care a criticat menţionarea slabei pregătiri a 
magistraţilor în aceste mici judecătorii, criteriu invocat de doamna secretar de stat 
drept un argument al desfiinţării acestora. Domnul deputat a apreciat profesionalismul 
unor judecători din structurile mici şi a propus eliminarea Judecătoriilor Rupea şi 
Hârşova de pe lista proiectului de lege, însuşindu-şi amendamentele care propun 
eliminarea acestora din Anexa la proiectul de lege. 
 Domnul deputat Andras-Levente Mate a susţinut amendamentul privind 
eliminarea Judecătoriei şi Parchetului Rupea din Anexa la proiectul de lege. 
 Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a susţinut amendamentul de eliminare a 
Judecătoriei Agnita din Anexa la proiectul de lege, argumentându-şi decizia prin faptul 
că distanţa faţă de o altă instanţă este foarte mare, iar mijloacele de transport şi căile de 
acces dificile spre o altă judecătorie, ridică probleme de acces la actul justiţiei. 
 Domnul deputat Mihai Donţu, înlocuitor al domnului deputat Ciprian 
Dobre la lucrările Comisiei, a adus alte argumente în vederea eliminăriii desfiinţării 
Judecătoriei Rupea, printre care trecutul acestei zone istorice, distanţa foarte mare faţă 
de altă instanţă, izolarea zonei, populaţia îmbătrânită, care nu-şi permite transportul în 
alte localităţi, precum şi argumente de natură economică.  
 Domnia sa a menţionat şi punctul de vedere al Curţii de Apel Braşov şi al 
Tribunalului Braşov, care susţin menţinerea Judecătoriei Rupea. Domnul deputat 
Mihai Donţu a susţinut amendamentele privind eliminarea Judecătoriei Rupea şi a 
Judecătoriei Agnita din Anexa la proiectul de lege. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a acordat cuvântul domnului deputat 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir. 
 Domnul deputat Iustin-Marinel Cionca-Arghir a propus eliminarea 
poziţiei 1 din anexa la proiectul de lege. Domnia sa a făcut o observaţie conform 
căreia, din analiza materialului Ministerului Justiţiei reiese faptul că sediul instanţei din 
Chişinău Criş a fost revendicat şi restituit în natură. Problema a fost rezolvată de 
Consiliul Local, care pune la dispoziţie un alt sediu şi se obligă la întreţinerea acestuia. 
Criteriul referitor la numărul de dosare sublinează necesitatea menţinerii acestei 
structuri. Ordonatorii secundari şi terţiari de credit au propus menţinerea instanţei, în 
măsura în care Ministerul Justiţiei consideră că există resurse bugetare necesare pentru 
funcţionarea judecătoriei. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea dezbaterii acestui 
proiect de lege pentru o săptămână, urmând ca la dezbateri să fie invitat domnul 
Cătălin Predoiu, Ministru al Justiţiei şi domnul Virgil Andreieş, preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii. Domnul preşedinte solicită reprezentantei 
ministerului să pregătească răspunsurile la toate întrebările formulate în cadrul şedinţei 
Comisiei. 
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 Propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a invitat membrii 
acesteia la şedinţa de la ora 16.00.  
 Domnul vicepreşedinte Florin Iordache şi-a manifestat speranţa că toate 
dezbaterile realizate pe marginea proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată (PL-x 412/2010) se regăsesc în sinteza şi în înregistrările audio-video ale 
şedinţei Comisiei. Domnia sa a sesizat faptul că, pe perioada vacanţei parlamentare, au 
apărut în presă anumite declaraţii neconforme cu realitatea din timpul dezbaterii 
proiectului de lege în cadrul Comisiei.  
 Domnul deputat Florin Iordache a dorit să precizeze faptul că toate 
amendamentele discutate pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, au fost aprobate în consens cu punctele de vedere formulate de Uniunea 
Naţională a Barourilor din România, inclusiv amendamentul formulat la art. 37 alin. 
(61).  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că dezbaterile pe marginea 
acelui amendament, despre care au apărut discuţii că ar fi fost respins iniţial, au fost 
reluate de comun acord cu preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România. În 
urma dezbaterilor, amendamentul a fost aprobat de către membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a menţionat că discuţiile pe marginea 
amendamentului formulat la 37 alin. (61) au fost reluate în consens cu reprezentantul 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua 
de 3 februarie 2011 şi s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii iniţiativelor legislative şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
                         Daniel Buda                                         Gabriel Andronache  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar 
Rodica Penescu 
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