
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 05.09.2011 
      Nr. 31/790 

 
 

SINTEZA 
        lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din zilele de 29, 30 şi 31 august 2011 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
29, 30 şi 31 august 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, 
Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu,  
Ciprian-Nicolae Nica, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup, András-Levente Máte, Eugen 
Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi 
Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

În data de 29 august 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 privind revizuirea Constituţiei României, PLx 492/2011 – fond; 
2. Propunerea legislativă privind comunicaţiile electronice, Plx 393/2011 – fond; 
3. 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; 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2011 

pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane, PLx 411/2011- fond; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 
regimul juridic al adopţiei, PLx 416/2011 – fond; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OG 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, Plx 400/2011 – fond; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006, PLx 682/2010 – fond; 

8. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, Plx 429/2011 – fond; 

9. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru 
comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi 
abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, PLx 454/2011 – aviz; 
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10.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2009 privind 
pescuitul şi acvacultura, Plx 461/2011 – aviz; 

11.  Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României 
nr.15 din 07 ianuarie 2010, Plx 462/2011 – aviz; 

12.  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modifcarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, Plx 470/2011 – aviz; 

13.  Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.133/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Plx 
471/2011 – aviz; 

14.  Propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi 
derivaţilor acestora, Plx 485/2011 – aviz; 

  
Membrii Comisiei au aprobat anexa la ordinea de zi: 

1. Scrisoarea domnului Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei, referitoare la  două propuneri 
de Regulament privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale şi propunerea de 
Regulament privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi  executarea 
hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor 
înregistrate, nr.31/781/23.08.2011.  
 
Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că dezbaterea proiectului de Lege privind 

revizuirea Constituţiei României prevăzut la punctul 1 de pe ordinea de zi, va fi amânată 
până la finalizarea termenului de depunere a amendamentelor, respectiv 30 septembrie 2011, 
conform deciziei Biroului Comisiei. 

Domnia sa a declarat că va înainta o adresă către grupurile parlamentare prin care să 
fie reînştiinţaţi de faptul că termenul limită de depunere a amendamentelor pentru revizuirea 
Constituţiei este 30 septembrie 2011. 

Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea punctului 1 de 
pe ordinea de zi. 

În continuare, domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea proiectului de Lege 
pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii penale prevăzut la punctul 3 de pe ordinea de zi. Domnia 
sa a precizat că va înainta o adresă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor prin care va 
solicita desfăşurarea şedinţelor Comisiei în paralel cu şedinţele din Plen. În plus, domnia sa a 
argumentat solicitarea de amânare a acestei iniţiative legislative şi datorită faptului că, în 
acest moment, Comisia se confruntă cu un volum mare de lucru. 

Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea punctului 3 de 
pe ordinea de zi. 

Şedinţa Comisiei juridice din data de 29 august 2011 a început cu dezbaterea 
iniţiativei legislative prevăzută la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

În lipsa reprezentanţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 
domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea cu o săptămână a acestei propuneri 
legislative. 
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Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea punctului 2 de 
pe ordinea de zi. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, prevăzut la punctul 4, în fond, pe ordinea 
de zi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat în calitate de invitaţi, doamna 
Lidia Barac, secretar de stat în cadrul Ministerului de Justiţie şi doamna Irina Alexe, şef 
departament Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. 

La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea propunerii legislative prevăzută la punctul 6 de pe 
ordinea de zi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat în calitate de invitaţi, doamna 
Lidia Barac, secretar de stat în cadrul Ministerului de Justiţie. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, unul dintre iniţiatorii acestei propuneri 
legislative, a solicitat amânarea dezbaterii cu două săptămâni.

Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea punctului 6 de 
pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus continuarea discuţiilor cu analizarea 
proiectului de lege prevăzut la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat în calitate de invitaţi, doamna 
Lidia Barac, secretar de stat în cadrul Ministerului de Justiţie, domnul Bogdan Panait, 
secretar de stat la Oficiul Român pentru Adopţii, doamna Ramona Popa, director de cabinet 
Oficiul Român pentru Adopţii şi doamna Nicoleta Curelaru, şef birou juridic Oficiul Român 
pentru Adopţii.

În urma dezbaterii câtorva articole, domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat 
amânarea dezbaterii acestui proiect de lege până la 1 octombrie 2011, subliniind faptul că se 
impune dezbaterea acestuia după adoptarea noului Cod civil. În acest fel, se va elimina 
posibilitatea de a lucra la articole care vor fi abrogate de către noul Cod civil. 

  Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea punctului 5 de 
pe ordinea de zi. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 10 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 11 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 12 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 14 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe 
piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, 
psihotrope şi derivaţilor acestora prevăzută la punctul 14 de pe ordinea de zi, domnul 
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deputat Ciprian Minodor Dobre şi-a exprimat nemulţumirea legată de faptul că aceasta a fost 
trimisă în fond Comisiei pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, şi nu Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţii. Domnia sa a precizat că astfel de 
iniţiative legislative ar trebui repartizate către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii. 

Domnul deputat Daniel Buda a propus trimiterea unei adrese către Biroul Permanent 
al Camerei Deputaţilor şi a unei adrese către Secretariatul General al Camerei Deputaţilor cu 
scopul clarificării modalităţii de distribuire a iniţiativelor legislative către Comisii. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 30 august 2011, cu dezbaterea proiectului de 

lege prevăzut la punctul 7 de pe ordinea de zi. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, Daniel Buda. 
La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnia sa a supus la vot 

amânarea proiectului de lege prevăzut la punctul 7 de pe ordinea de zi. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege 

prevăzut la punctul 7 de pe ordinea de zi pentru o săptămână. 
Cu privire la punctul 1 de pe anexa la ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda 

a propus amânarea dezbaterilor pentru şedinţa Comisiei din 5 septembrie 2011. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea adresei nr. 

31/781/23.08.2011.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă prevăzută la punctul 8 de pe 

ordinea de zi. 
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, Irina Alexe, şef departament Relatia cu Parlamentul, din partea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Aurică Calatascu, consilier şi din 
partea Transelectrica, domnul Alin Vlădulescu, consilier juridic.  

În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate  
(2 voturi “împotriva”) propunerea legislativă prevăzută la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din ziua de 30 august 2011. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua de  

31 august 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, 
Referent, 
Ana-Maria Stănilă 
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