
                                                                                                                                                           

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 7.07.2011 
      Nr. 31/576 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 27-30 iunie 2011 

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

de 27, 28, 29 şi 30 iunie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,  
Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru 
Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Adrian 
Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, 
Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

Au absentat de la lucrările Comisiei pe parcursul celor patru zile domnii 
deputaţi Ciprian Minodor Dobre şi Andi Sorin Pandele. 

În data de 27 iunie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul 
preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Daniel Buda. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. 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 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2011 pentru 
aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia 
sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi 
control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de 
transport rutier, PLx 219/2011 –  fond; 

3. Proiectul de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare 
politică a femeilor în Parlamentul României; PLx 333/2011 - fond 



4. Proiectul de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice; PLx 229/2010 – fond 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 
privind taxele judiciare de timbru; PLx 611/2010 - fond 

6. Proiectul de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal; PLx 
426/2011– fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală; Plx 496/2010 – fond 

8. 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 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 
bugetar; PLx 410/2011 – aviz 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici; PLx 412/2011 – aviz 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; PLx 413/2011 – aviz 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2011 pentru modificarea şi completarea art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale; PLx 414/2011 – aviz 

13. Proiectul de Lege privind regimul deşeurilor; PLx 415/2011 – aviz 
14. Proiectul de Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 

de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare; PLx 418/2011 – aviz 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală; PLx 419/2011– aviz 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice nr.13/2007 şi a Legii gazelor nr.351/2004; Plx 420/2011 – aviz 

17. Propunerea legislativă privind contractarea serviciilor sociale; Plx 421/2011 
– aviz 

18. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Zonei Montane; Plx 422/2011 – aviz 

19. Propunerea legislativă pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor de case,  
Plx 423/2011 – aviz 
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20. Propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a 
copiilor pe timpul zilei, Plx 424/2011 – aviz 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 
privind educaţia fizică şi sportul, PLx 427/2011– aviz 

22. Proiectul de Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-Martir al 
Revoluţiei din decembrie 1989; PLx 428/2011 - aviz 

23. Propunerea legislativă privind instituirea pazei gradiniţelor, şcolilor generale 
şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice, Plx 430/2011– aviz; 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele 
I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din gradiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, Plx 431/2011 - 
aviz; 

25. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii 
nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat,  Plx 
432/2011 - aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, Plx 433/2011 - aviz; 

27. Propunerea legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor 
locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu 
caracter social; Plx 434/2011 -  aviz; 

28. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind 
serviciul public de alimentare cu energie termică, Plx 437/2011 -  aviz; 

29. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2002; Plx 439/2011 

30. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă 
nr.97/2005 privind evidenţă, domiciliul, reşedinţă şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările 
ulterioare; Plx 440/2011 - aviz 

31. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru 
adoptarea Ordonanţei nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal; Plx 441/2011 -aviz 

32. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea; Plx 442/2011 - aviz 
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33. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Plx 444/2011 - aviz 

34. Sesizarea doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa ca pentru perioada de 
exercitare a mandatului de parlamentar să constituie vechme în muncă şi în 
specialitate, cu toate drepturile prevăzute de lege, nr.31/684/22.06.2011 

 
 Lucrările Comisiei juridice au început cu avizarea iniţiativelor legislative pe 
ordinea de zi.  

La proiectul de lege prevăzut la punctul 9 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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 11 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 proiectul de lege prevăzut la punctul 13 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 14 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 15 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 16 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 17 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 18 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 19 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 20 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 22 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 23 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 24 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 26 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 27 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 29 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 30 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 33 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 
 Şedinţa Comisiei a continuat 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 dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (28 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă), întocmirea unui 
raport comun de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative.
 La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative.
 La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative.
 La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea 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 propunerii legislative. 
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 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Daniel Buda a declarat 
închise lucrările şedinţei din 27 iunie 2011.  

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011 cu 
dezbaterea 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    
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert parlamentar 
Roxana Zegrean  
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