
 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 26.04.2012 
      Nr. 31/277 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 17, 18 şi 19 aprilie 2012 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 
18 şi 19 aprilie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, 
Bogdan Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Iustin-
Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Adrian Gurzău, Silvestru Mircea Lup, Eugen 
Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-
Nicolescu. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Alina Ştefania Gorghiu, Carmen 
Axenie, Tudor Alexandru Chiuariu, Ciprian Minodor Dobre, Mircea Grosaru, Ruxandra 
Florina Jipa, Mate Andras-Levente, Sorin Andi Pandele şi Vasile-Silviu Prigoană. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă P.L.x 82/2012 - fond; 

2. Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului P.l.x 10/2012 - fond; 

3. Proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României P.L.x 492/2011 – 
fond; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr.36/1995 P.L.x 83/2012 - fond; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995 P.L.x 132/2010 – fond; 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 P.L.x 635/2010 – fond; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 718/2007 – fond; 
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9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din 
Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989 P.L.x 65/2012 – fond; 

10. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie P.L.x 81/2012 – fond; 

11. E 23 Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind îngheţarea şi confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni în 
Uniunea Europeană; 

12. E 28 Propunerea de Regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului 
de a desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta 
servicii; 
  13. E 29 Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind executarea Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrărilor în cadrul prestării de 
servicii; 

14.   Scrisoarea Institutului pentru Politici Publice referitoare la prezenţa 
domnului deputat Victor-Viorel Ponta la  votul din şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor 
din 21 iunie 2011 nr.31/701/29.06.2011;  

15. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină  şi imunităţi, două  scrisori din  partea Institutului pentru Politici Publice prin 
care  sesizează faptul că în cadrul unor şedinţe de plen doi  deputaţi ar fi  fost surprinşi 
votând cu două cartele, în vederea formulării unui punct de vedere 
nr.31/1243/13.12.2011; 

16. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină,  solicitarea domnului deputat Dan-Radu Zătreanu prin care cere sancţionarea 
domnului deputat Vasile Bleotu pentru purtarea necuviincioasă şi  pentru jignirile aduse 
doamnei deputat Maria Eugenia Barna nr.31/1263/20.12.2011; 

17. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină,  scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate prin care transmite raportul de 
evaluare în ceea ce îl priveşte pe  domnul deputat Florin Costin Pâslaru (rămas definitiv 
prin necontestare) nr.31/21/20.02.2012; 

18. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, cazul deputatului Virgil Pop, condamnat definitive la o pedeapsă 
privativă de libertate, astfel cum rezultă din Comunicatul DNA anexat, precum şi de pe 
pagina de Internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea formulării unui punct 
de vedere nr.31/206/11.04.2012; 

19. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi Memorandumul Intern referitor la stabilirea modului de acordare a 
drepturilor băneşti şi a celorlalte drepturi cuvenite potrivit Legii nr.96/2006 domnului 
Mihail Boldea, aflat în arest preventiv nr.31/207/11.04.2012; 

20. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi scrisoarea din partea domnului Călin Macovei, preşedintele 
Agenţiei Naţionale de Integritate, referitoare la domnul deputat Sergiu Andon 
nr.31/208/11.04.2012; 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea 
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publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor -Administraţia 
Naţională "Apele Române" P.L.x 40/2012 – aviz; 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului 
nr.102/2011 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale P.L.x 
42/2012 – aviz; 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii P.L.x 43/2012 – 
aviz; 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii 
şi protecţiei sociale P.L.x 48/2012 – aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială P.L.x 49/2012 – aviz; 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene P.L.x 51/2012 – aviz; 

27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni 
deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica"-S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale 
de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureş, precum şi a 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice P.L.x 52/2012 
– aviz; 

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a 
statului" P.L.x 53/2012 – aviz; 

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea 
şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă  
P.L.x 54/2012 – aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală a unor 
creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru 
reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale P.L.x 
55/2012 – aviz; 

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor 
cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici P.L.x 58/2012 – aviz; 

32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
acordarea de beneficii de asistenţă socială P.L.x 59/2012 – aviz; 
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33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
P.L.x 60/2012 – aviz; 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile P.L.x 61/2012 – aviz; 

35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr.9/2012 privind taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei 
achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege P.L.x 62/2012 – aviz; 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind 
înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti P.L.x 64/2012 – aviz; 

37. Proiectul de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal P.L.x 75/2012 – aviz; 

38. Proiectul de Lege privind modificarea Codului Fiscal P.L.x 76/2012 – aviz; 
39. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 77/2011 – aviz; 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 17 aprilie au 

început la ora 16.00 cu şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor. 
Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei de 
disciplină şi imunităţi pentru dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi. La şedinţă au 
participat, în calitate de invitaţi, doamna Alina Bica, secretar de stat şi doamna Alina 
Barbu, şef serviciu, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Carmen Elian, director, din 
partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul Călin Rosan, 
director, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Marius Bulancea, 
procuror, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ofiţeri 
specialişti, din partea Serviciului Român de Informaţii. 

Şedinţa a început cu precizarea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, referitoare la depăşirea termenului acordat, de către membrii Comisiei, 
autorităţilor implicate pentru ajungerea la un punct de vedere comun asupra unor texte de 
lege aflate în divergenţă, care să fie înaintate Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Astfel la art. 2, lit.e) membrii Comisiei au aprobat forma propusă de către 
Ministerul Justiţiei. 

La art.14 alin.(1), în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat 
amendamentul formulat de către reprezentanţii SRI şi însuşit de către Ministerul Justiţiei. 

Referitor la  art.16¹ şi art.16², domnul deputat Varujan Pambuccian a solicitat 
introducerea în text a unui termen în care organul de urmărire penală este obligat să 
distrugă datele obţinute şi o sancţiune în caz de nerespectarea acestui termen. În urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat forma amendamentului formulat de 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei. 

La art.18² domnul procuror Marius Bulancea a menţionat că trebuie să se facă 
trimitere  la cadrul legal general în care se atrage răspunderea funcţionarilor.  

Referitor la art.16³, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat forma 
amendamentului formulat de către reprezentantul Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Daniel Buda a declarat închisă şedinţa comună şi a propus 
continuarea dezbaterilor cu punctele aprobate, ale ordinii de zi. 
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Şedinţa a continuat cu analizarea Proiectului de Lege privind revizuirea 
Constituţiei României aflat la punctul 3, în fond, de pe ordinea de zi. 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului Legislativ, 
domnul profesor Nicolae Turcu, din partea Avocatului Poporului, domnul Gheorghe 
Iancu, Avocat al Poporului, domnul Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, 
din partea Administraţiei Prezidenţiale, domnul Dinu Claudiu Constantin, consilier de 
stat, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Horaţius Dumbravă, 
membru, doamna Andeeea Uzlău, judecător şi doamna Corina Voicu, director. 

Şedinţa a început cu reluarea dezbaterilor textelor aflate în divergenţă. 
 Referitor la art.6 alin.2, deoarece domnul  Claudiu Constantin Dinu a afirmat că 
prevederea este acoperitoare şi nu mai este necesar să mai fie preluată şi în textul alin.3, 
membrii Comisiei au aprobat textul alin.3 în forma din proiectul de lege . 

Referitor la art. 37 alin.(1), domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
precizat că membrii Comisiei trebuie să ţină cont de Decizia Curţii Constituţionale legată 
de interzicerea candidaturilor, mergând pe varianta unei vinovăţii colective, aparţinând 
unei anumite structuri.   

Domnul deputat Adrian Gurzău  a menţionat că, la ora actuală există foarte puţine 
persoane care mai ocupă acele funcţii. 

Domnul deputat Daniel Buda a subliniat că, datorită complexităţii, locul acestor 
prevederi nu se află în Constituţie ci într-o lege organică. 

În urma dezbaterilor art.37 alin.(1) a rămas să fie aprobat ulterior.  
Referitor la art.44 alin.8, domnul deputat Daniel Buda a formulat un amendament 

în sensul punerii textului în acord cu decizii ale Curţii Constituţionale şi anume 
“caracterul licit a averii se prezumă, confiscarea se face în condiţiile legii organice”. 
Acest amendament a fost aprobat de membrii Comisiei. 

La art. 52, domnul judecător Horaţius Dumbravă, a formulat o rugăminte către 
membrii Comisiei sa nu renunţe la formularea „reaua-credinţă sau gravă neglijenţă” şi că 
sintagma “erorile judiciare” este prea largă. 
  Domnul deputat Daniel Buda a reamintit membrilor Comisiei că acest articol a fost 
deja aprobat în forma propusă de iniţiator. 

La art.126 alin.(6), domnul deputat Daniel Buda a precizat că membrii Comisiei au 
dorit ca politica fiscal bugetară, materializată prin Legea bugetului de stat sau prin alte 
legi în acest sens, să fie scoasă de sub controlul judecătoresc şi nu ordonanţele 
Guvernului. 

Doamna judecător Andreea Uzlău a precizat că în acest articol este vorba de 
controlul judecătoresc al actelor administrative care nu pot fi scoase de sub acest control. 

Domnul deputat Daniel Buda a aprobat cele precizate de către doamna judecător 
Andreea Uzlău. 

La art. 140, domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că alineatul (1), cu noul 
text propus şi aprobat inclusiv de către Avocatul Poporului, trebuie introdus la acest 
articol. 

Membrii Comisiei au aprobat acest text şi introducerea lui în corpul art. 140.   
La art.133 alin.(2) lit.a) şi b), domnul deputat Daniel Buda a precizat că principala 

critică a Curţii Constituţionale era că se schimba aici raportul de forţe în ceea ce 
înseamnă numărul magistraţilor şi numărul celor care proveneau din rândul societăţii 
civile. Domnia sa a opinat că ar propune creşterea numărului celor care fac parte din 
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rândul societăţii civile, cu păstrarea, însă, a majorităţii, ca număr de membri, în favoarea 
magistraţilor. 

Domnul  judecător Horaţius Dumbravă a amintit că actuala literă a) din Constituţie 
face împărţirea corectă a numărului de judecători şi procurori dar se doreşte o reâmpărţire 
a numărului deoarece numărul de judecător este aproape dublu decât cel al procurorilor.  

Domnul deputat Daniel Buda a aprobat creşterea numărului de judecători faţă de 
numărul procurorilor, cu respectarea majorităţii. 

În urma dezbaterilor a fost aprobată forma textului propusă de domnul deputat 
Daniel Buda şi însuţită de membrii Comisiei. 

Referitor la amendamentul, rămas în dezbatere, al domnului deputat Adrian 
Gurzău la art. 37 alin.(2)  domnul deputat Gabriel Andronache a citit punctul 8 din 
Declaraţia de la Timişoara. 

Membrii Comisiei au hotărât respingerea acestui amendament. În urma acestei 
hotărâri, domnul deputat Gabriel Andronache, secretar al Comisiei, a formulat o 
completare a textului  art.37 alin.(2) care a fost însuşită şi aprobată de membrii Comisiei.  

Domnul deputat Daniel Buda, în urma constatării că nu mai sunt alte observaţii pe 
marginea textului acestui proiect de lege, a supus la vot propunerea de formulare a 
unui raport de adoptare a proiectului de lege, în ansamblul său, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

În încheierea dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a făcut câteva precizări referitoare la procedura 
legislativă pe care o va urma Proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei în 
Parlamentul României. 
 

 
Şedinţa a continuat cu analizarea proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a 

Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă aflat la punctul 1, în fond de pe 
ordinea de zi. 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, doamna Lidia Barac, secretar de stat, 
doamna Alina Rădoi, director, domnul Decebal Ghinoiu, consilier juridic din partea 
Ministerului Justiţiei şi domnul profesor Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei drept privat, 
din partea Consiliului Legislativ. 

Referitor la dezbaterile articolelor 1- 6, 8 şi 9, membrii Comisiei au aprobat forma 
din textul Senatului. 

La art.7, punctul marginal 13, textul a rămas în dezbaterea membrilor Comisiei. 
La art.10, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de Comisie, cu 

unanimitate de voturi. 
În privinţa dezbaterilor articolelor 11- 13, membrii Comisiei au aprobat forma din 

textul Senatului. 
La punctele marginale 20-25, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului. 
La art.26 şi art.28, membrii Comisiei au aprobat amendamentele formulate de 

Comisie, cu unanimitate de voturi. 
La punctele marginale 29-31, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului. 
Referitor la punctul marginal 32, art.41 alin.(1) pct.1, a fost aprobat amendamentul 

Comisiei. 
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La punctele marginale 33 şi 34, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 
Senatului. 

Referitor la punctul marginal 35, textul a rămas în dezbaterea membrilor Comisiei. 
La punctele marginale 36 şi 37, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului. 
În urma dezbaterilor, punctul marginal 38 a fost aprobat în principiu, discuţiile 

urmând a fi reluate ulterior, dacă va fi cazul. 
 La alin.(1) al art.78 a fost aprobat amendamentul Comisiei. 
La punctul marginal 41, textul a rămas în dezbaterea membrilor Comisiei. 
La punctul marginal 42, art.89¹ a fost aprobat amendamentul Comisiei. 
La punctele marginale 43 şi 44, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului. 
La art.92 pct.1 literele g), j)şi l), punctul marginal 45, textul a rămas în dezbaterea 

membrilor Comisiei. 
Litera a) pct.1 al art.92 a fost aprobată în forma din textul Senatului. 
La punctele marginale 46-53, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului. 
La punctul marginal 54 a fost aprobat amendamentul Comisiei. 
La punctele marginale 55, 56 şi 59, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului iar punctele marginale 57 - 59 textele au rămas în dezbaterea membrilor 
Comisiei. 

În urma dezbaterilor, punctul marginal 56 a fost aprobat în principiu, discuţiile 
urmând a fi reluate ulterior, dacă va fi cazul. 

La punctele marginale 60-67, membrii Comisiei au aprobat forma din textul 
Senatului. 

La punctul 68, domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedinte al Comisiei, a făcut 
menţiunea că dacă sunt motive pentru strămutarea cauzei, pentru aceleaşi motive poate ca 
şi cererea de strămutare a cauzei să fie judecată viciat. De aceea, domnia sa a precizat că 
se doreşte ca cererea depusă de partea interesată să fie judecată de altă instanţă. 

Doamna Lidia Barac, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei, a precizat că 
această cerere nu se motivează şi se creează o cale de atac care pune în discuţie 
încrederea în justiţie. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a insistat să se găsească o formulă ca această cerere 
de strămutare să poată fi judecată de altă instanţă. 

În urma dezbaterilor, a fost aprobat forma din amendamentul Comisiei. 
La punctele marginale 69, 72-76 membrii Comisiei au aprobat forma din textul 

Senatului. 
În urma dezbaterilor, punctele marginale 70 şi 71, 77-79 urmează a fi reluate, 

ulterior, în discuţie. 
  În privinţa textelor referitoare la procedura citării, membrii Comisiei au hotărât 
discutarea lor după lămurirea unor aspecte apărute în urma discuţiilor. 

La punctele marginale 80 şi 82, membrii Comisiei au aprobat amendamentele 
formulate de către Comisie iar la punctul marginal 81, textul a rămas în dezbaterea 
membrilor Comisiei. 

La art.178 şi art.182 lit. a) - d), membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
Codul de procedură civilă, iar referitor la introducerea după lit.e) a unei noi litere, lit.f) la 
art.182, textul a rămas în dezbaterea membrilor Comisiei. 
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Art.187 a fost aprobat în varianta Senatului, la art. 188 alin.(1), punctul marginal 
86, textul a rămas în dezbaterea membrilor Comisiei iar alin.(3) a fost aprobat cu 
amendamentul formulat de Comisie. 

Articolele 189 şi 194 au fost aprobate în varianta Senatului iar art.196 şi 199 au 
rămas să fie dezbătute ulterior fiind în strânsă legătură cu procedura citării părţilor. 

La punctele marginale 92-107, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
varianta Senatului. 

La punctele marginale 108-110, membrii Comisiei au aprobat amendamentele 
formulate de Comisie. 

Art.292 a fost aprobat în forma Senatului iar la art.303 alin.(4) pct.5 a fost aprobat 
amendamentul Comisiei. 

La punctele marginale 113-125, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
varianta Senatului. 

La art.420 alin.(1)-(3) au fost aprobate în forma Senatului  iar la alin.(5) a fost 
aprobat amendamentul Comisiei. 

La punctul marginal 127 a fost aprobat amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Ciprian Nica, Bogdan Ciucă şi Gabriel Andronache. 

Art.428 a fost aprobat în forma Senatului iar la art.435 a fost aprobat 
amendamentul formulat de Comisie. 

Art.438 a fost aprobat în forma Senatului iar la art.448 şi 451 au fost aprobate 
amendamentele formulate de Comisie. 

La punctele marginale 133-135, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
varianta Senatului. 

La alin.(1) al art.469 al punctului nou introdus 101¹ afost aprobat amendamentul 
Comisiei iar alin.(2) al aceluiaşi articol a fost aprobat în forma Senatului. 

La punctele marginale 137-157, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
varianta Senatului. 

Alineatele (1), (3) - (9), (11) - (13) ale art. 513 au fost aprobate în forma Senatului, 
la alin.(2) a fost aprobat amendamentul Comisiei iar la alin.(10) a fost aprobat 
amendamentul formulat de domnul deputat Bogdan Ciucă. 

La punctele marginale 159-165 şi 168, membrii Comisiei au aprobat forma textului 
din varianta Senatului iar la punctele marginale 166, 167 şi 169 au fost aprobate textele 
din forma Codului de procedură civilă. 

La alineatul (1) al art.540 a fost aprobat amendamentul formulat de domnul deputat 
Bogdan Ciucă. 

Alineatul (2) al art. 541 a fost aprobat în forma textului proiectului de lege iar la 
alin.(1) al art.542 şi la alin.(1) al art.543 au fost aprobate amendamentele formulate de 
domnul deputat Florin Iordache. 

Punctul marginal 174 a fost aprobat  în forma Senatului iar la punctul marginal 175 
a fost aprobat amendamentul Comisiei. 

Referitor la amendamentele formulate de domnul deputat Florin Iordache la 
alin.(1) al art.562 şi alin.(2) al art. 568, membrii Comisiei au amânat dezbaterea lor. 

Punctul marginal 178 a fost aprobat  în forma Senatului iar la punctul marginal 179 
a fost aprobat amendamentul Comisiei. 

Punctul marginal 180 a fost aprobat  în forma Senatului iar la punctul marginal 181 
a rămas nemodificat textul din Codul de procedură civilă. 
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La punctele marginale 182-184, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
varianta Senatului. 

După dezbaterea punctului marginal 184, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a declarat închisă şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi din data de 17 aprilie. 
 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 18 
aprilie începând cu ora 8.30 şi a fost condusă de domnul deputat Bogdan Ciucă, 
vicepreşedintele Comisiei. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: 

1) Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 745/2011 – 
fond; 

2) Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi 
completările ulterioare P.L.x 744/2011 – fond; 

3) Proiectul de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice din condominii P.L.x 709/2011 

4) Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari P.L.x 708/2011 – fond; 

5) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 
06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari P.l.x 828/2010; 

 
Propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Bogdan Ciucă a supus votului propunerea de formulare a unui 

raport de respingere a iniţiativelor aflate în dezbatere în fond, în anexa ordinii de zi, la 
punctele 3)- 5), deoarece aceste texte au fost preluate ca amendamente în proiectul de 
lege aflat la punctul 1), în fond al anexei ordinii de zi. Această propunere a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în fond, al anexei ordinii de zi, s-a hotărât, la propunerea domnului 
deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedinte al Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 1, în fond, al anexei ordinii de zi, la dezbaterile alineatelor (2) şi (3) 
ale art.20, domnul deputat Bogdan Ciucă a făcut precizarea că a formulat 
amendamentele, împreună cu membrii Comisiei, în vederea posibilităţii vânzării unui 
imobil dacă datoriile specificate în adeverinţa emisă de către asociaţia de proprietari sunt 
preluate de către noul proprietar. Aceste amendamente au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi. 

La alineatul (6), nou introdus, al art. 35 precum şi la noile alineate (4) – (8) ale 
art.50, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amendamentele formulate 
de către domnul deputat Bogdan Ciucă şi membrii  Comisiei. 
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După art.58, domnul deputat Daniel Oajdea, împreună cu ceilalţi membrii din 
Comisie, au formulat un amendament în sensul introducerii a două noi articole, art. 58

1
-

58
2 
, propunere de amendament care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Referitor la dezbaterile art.II, membrii Comisiei au aprobat amendamentele formulate de 
domnul deputat Bogdan Ciucă şi de Comisie.    

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de 
adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 
amendamentele admise. 
 

Şedinţa Comisiei a continuat, sub conducerea domnului deputat Gabriel 
Andronache, secretar al Comisiei, cu dezbaterea iniţiativelor legislative, în avizare, ale 
ordinii de zi aprobate. 

La punctele 21 - 23, 25 – 36, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 24, în avizare, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor cu 
unanimitate de voturi. 

La punctele 37 – 39,  în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  negativă 
cu unanimitate de voturi. 

La punctele 11 – 13, membrii Comisiei au hotărât că Propunerile respectă 
principiul subsidiarităţii, fapt ce va fi menţionat în procesele verbale. 
 

Dezbaterile iniţiativelor legislative au continuat cu şedinţa comună a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din Camera Deputaţilor pentru  continuarea dezbaterii punctului 2, în 
fond, al ordinii de zi. 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, doamna Alina Bica, secretar de stat 
şi doamna oana Bucur, consilier juridic, din partea Ministerului Justiţiei, Domnul Iosif 
Moldovan, secretar de stat şi doamna Carmen Elian, director, din partea Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale precum şi ofiţeri specialişti din partea 
Serviciului Român de Informaţii. 

La art.16, alin.(1) şi (2) au fost aprobate în forma amendamentelor propuse de 
Comisie cu unanimitate de voturi. 

Referitor la art.16 alin.(3), a fost aprobat amendamentul propus de domnul deputat 
Varujan Vosganian, cu unanimitate de voturi. 

În legătură cu art.16 alin.(7), doamna Alina Bica a precizat că susţine 
amendamentul formulat de cele două Comisii deoarece ultimul procurer nu poate 
răspunde pentru ce s-a întâmplat anterior cu documentele din dosar în situaţia în care acel 
dosar ar trece pe la mai mulţi procurori. Acest amendament a fost aprobat de membrii 
Comisiei cu unanimitate de voturi. 

La dezbaterea art. 21 lit.e), domnul deputat Daniel Buda a cerut lămuriri 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei în legătură cu faptul că nu se face trimitere la Codul 
Penal. 
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Doamna Alina Bica a precizat că nu toate aceste infracţiuni prevăzute în textul 
initiativei legislative sunt prevăzute în Codul Penal. De asemenea, domnia sa a mai 
precizat că această reglementare excede Directiva dar este o completare benefică. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi a membrilor prezenţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 
propunerii legislative privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului, cu amendamentele admise. 

În urma acestui vot, domnul deputat Daniel Buda, declară inchise lucrările sedinţei 
comune, discuţiile continuând în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
dezbaterile, în fond, a iniţiativelor legislative din ordinea de zi. 

La punctul 9, în fond, din ordinea de zi, domnul deputat Gabriel Andronache, 
secretar al Comisiei, a precizat că, la ora actuală, există foarte mulţi chiriaşi care nu îşi 
mai pot prelungi contractele de închiriere în baza ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 şi, de aceea, Comisia a formulat amendamentul de la art. 21 alin.(5). 

În urma discuţiilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul formulat de Comisie. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de adoptare 
a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, cu amendamentele admise. 
 

Lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
reluarea dezbaterilor punctului 1, în fond, al ordinii de zi şi au fost conduse, alternativ, 
de către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, domnul deputat Bogdan 
Ciucă, vicepreşedinte al Comisiei şi domnul deputat Gabriel Andronache, secretar al 
Comisiei. 

La punctele marginale 185 şi 186, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
varianta Senatului. 

La punctele marginale 187 şi 188, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
Codul de procedură civilă. 

Referitor la alineatul (3) al art.608, membrii Comisiei au aprobat, în unanimitate de 
voturi, textul în forma Senatului. 

La punctele marginale 190 şi 191, membrii Comisiei au aprobat forma textului din 
Codul de procedură civilă. 

Articolele  613, 615, 619, 623, 624 şi 626 -  629  au fost aprobate, cu unanimitate 
de voturi, în forma Senatului. 

Alineatul (1) al articolului 630 a fost aprobat în forma amendamentului depus de 
domnul deputat Bogdan Ciucă iar la alineatul (2) a fost aprobat amendamentul formulat 
de Comisie. 

Articolele  631, 632, 634, 635, 642, 643, 644 şi 647  au fost aprobate, cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului, iar la art.648 a fost aprobat amendamentul 
formulat de Comisie. 

Articolele  649 -  651, 654 - 657, 659, 660, 663, 669 şi 672 au fost aprobate, cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 
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La alineatul (2) al art. 674 a fost aprobat amendamentul formulat de domnii 
deputaţi Bogdan Ciucă şi Gabriel Andronache iar articolele 672, 674, 691 – 693, 696, 
696¹ şi 701 au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma Senatului. 

Referitor la alin.2 al art.702, domnul deputat Daniel Buda a precizat că nu poate 
accepta ca efectuarea unei executări silite să nu fie dispusă de către o hotărâre 
judecătorească care, eventual, să poată fi contestată. De aceea, domnia sa a formulat 
amendamentul la art.702 alin.(2) care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Domnii deputaţi Bogdan Ciucă şi Gabriel Andronache au susţinut punctul de 
vedere formulat de către domnul deputat Daniel Buda. 

Alineatul (3) al art. 702 a fost aprobat în forma Senatului.  
În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda a suspendat dezbaterile asupra 

acestui proiect de lege. 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu dezbaterea 
punctelor 14 - 20, şi au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au aprobat, cu unanimitate 
de voturi, în temeiul prevederilor art.53 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ca lucrările Comisiei pentru 
dezbaterea punctelor 14 – 20 să fie secrete. 

În urma acestui vot, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a cerut 
presei să părăsească sala, urmând ca să fie comunicat la sfârşit rezultatul dezbaterilor. 

La punctul 20, în urma discuţiilor şi a punctului de vedere transmis de către 
domnul deputat Sergiu Andon, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de amânare a dezbaterilor, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 19, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât transmiterea 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor punctul de vedere conform căruia Biroul 
permanent este singurul în măsură să aprobe, pe baza examinării lunare a situaţiei 
prezenţei deputaţilor la lucrările Camerei, reţinerile din indemnizaţia lunară a 
deputatului în temeiul dispoziţiilor art. 51, art. 141 şi ale art. 218 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, în eventualitatea în care Biroul permanent apreciază că este necesar, 
poate solicita Comisiei comune specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
Statutul deputaţilor şi senatorilor formularea unui punct de vedere. 

 La punctul 18, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au constatat 
că, întrucât domnul deputat Virgil Pop a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani şi 
interzicerea atât în perioada executării, cât şi timp de 2 ani după executare, a dreptului de 
a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie 
implicând exerciţiul autorităţii de stat, sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru 
încetarea mandatului domnului deputat Virgil Pop. 

În ceea ce priveşte procedura de constatare a încetării mandatului şi declararea  ca 
vacant a mandatului domnului deputat Virgil Pop, aceasta intră în competenţa Comisiei 
de validare, anume constituită în acest sens, potrivit Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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La punctele 14, 15 şi 17, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de amânare a dezbaterilor, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 16, având în vedere lipsa plângerii personale a doamnei deputat Maria 
Barna şi depăşirea termenului de cel mult o lună de la data săvârşirii faptei, membrii 
Comisiei au decis clasarea dosarului. 
 

La punctele 5 – 8 şi 10,  domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de amânare a dezbaterilor, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu reluarea 
dezbaterii Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă P.L.x 82/2012. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat 
Gabriel Andronache, secretar al Comisiei. 

Art.703, 704, 709 şi 710 au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, în forma 
Senatului iar la alineatul (1) al articolului 717 a fost aprobat amendamentul formulat de 
Comisie, cu unanimitate de voturi. 

Art.721, 731, 740, 743, 748, 750, 751, 756, 759  şi  771 -  774   au fost aprobate, cu 
unanimitate de voturi, în forma Senatului. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda a suspendat dezbaterile asupra 
acestui proiect de lege. 
 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea punctului 4, în fond, al ordinii de 
zi. La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, doamna Lidia Barac, secretar de stat, 
domnul Adrian Cojan, director şi domnul George Miclăuş, consilier, din partea 
Ministerului Justiţiei şi, din partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici au participat, în 
calitate de invitaţi, domnul Viorel Mănescu, preşedinte, domnul Ion Marin, 
vicepreşedinte, doamna Doina Rotaru, preşedintele Camerei Notarilor Publici Bucureşti, 
doamna Marina Manole, membră în Consiliul Uniunii, domnul Nicolae Popa, director 
general şi doamna Geanina Atănăsoaei, director adjunct. 

Dezbaterile au început cu aprobarea, în unanimitate, a titlului legii şi a art. I, în 
varianta Senatului.  

La art.3, în urma dezbaterilor, a fost aprobat amendamentul Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. 

Referitor la introducerea după articolul 3 a trei noi articole, art.3¹ – 3³, la 
propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi însuşite de Comisie, domnul Viorel 
Mănescu a precizat că au formulat acest amendament pentru că se doreşte ca în momentul 
în care un notar pleacă din asociaţie, aceasta să funcţioneze încontinuare, fără a fi 
necesară lichidarea ei deoarece formele de asociere ale notarilor nu au personalitate 
juridică. Acest amendament a fost aprobat de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

La punctele marginale  7 – 21, membrii Comisiei au aprobat amendamentele 
Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La art.14, alin. (1), (4) şi (5) au fost aprobate amendamentele Comisiei, cu 
unanimitate de voturi iar alin. (2) şi (3) au fost aprobate în forma Senatului. 

La punctele marginale  23 – 45, membrii Comisiei au aprobat amendamentele 
Comisiei, cu unanimitate de voturi iar alin. (1), (3) - (5) ale art.17³ a fost aprobate în 
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forma Senatului şi la alin.(2) şi (6) au fost aprobate amendamentele formulate de 
Comisie. 

La art.18 la alin. (1) – (4) şi (6) – (15), membrii Comisiei au aprobat 
amendamentele Comisiei, cu unanimitate de voturi iar alin. (5) al art.18 şi art.19 au fost 
aprobate în forma Senatului. 

În urma dezbaterilor, la art. 20 - 22 au fost aprobate, cu unanimitate de voturi,  
amendamentele formulate de Comisie şi susţinute de către reprezentanţii UNNPR. 

Referitor la art. 23, alin. (1) literele b), d) – f), i), alin.(2) şi alin.(4) lit.a) au fost 
aprobate în forma Senatului iar la literele a), c), g), h) ale alin.1, alin. (3), alin. (4) lit.b) şi 
c) şi alin. (5) au fost aprobate amendamentele formulate de către UNNPR şi însuşite de 
Comisie.  

Punctele marginale 54 - 69 a fost aprobate, în forma Senatului, cu amendamente 
admise ale Comisiei. 

La art.31¹ alin.(1)  Comisia a formulat, la propunerea UNNPR, un amendament 
care vizează înfiinţarea în cadrul Uniunii a unei entităţi specializate care să gestioneze 
registrele naţionale notariale date, prin noul Cod civil, în administrarea Uniunii. Acest 
amendament a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei. La alineatele 
(2) – (7) ale aceluiaşi articol au fost aprobate amendamentele formulate de către Comisie 
tot la propunerea UNNPR. 

La alineatul (1) al art.31², domnul Viorel Mănescu, preşedintele UNNPR, a 
precizat că notarii doresc să poată înfiinţa, sub autoritatea Uniunii, un sistem de pensii 
privat şi, de aceea, au formulat acest amendament care a fost însuţit de Comisie. Art.31² 
astfel formulat, supus la vot, a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

După aprobarea la art.32 a amendamentului Comisiei, domnul deputat Daniel 
Buda, suspendă dezbaterile acestei initiative legislative şi declară închisă şedinţa din 
data de 18 aprilie.   
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în data de 19 
aprilie cu reluarea dezbaterii pe marginea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare 
a legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă P.L.x 82/2012. Şedinţa a fost 
condusă de domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedinte al Comisiei. 

Punctele marginale 262 – 288 au fost aprobate de membrii Comisiei în forma 
Senatului iar la punctul marginal 289 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul formulat de domnii deputaţi Bogdan Ciucă şi Gabriel Andronache.  

Punctele marginale 290, 291, 293 – 296 au fost aprobate de membrii Comisiei în 
forma Senatului, la punctul marginal 292, textul a rămas în dezbaterea membrilor 
Comisiei iar la punctul marginal 297, art.843 alin.(1), a fost aprobat amendamentul 
formulat de domnii deputaţi Daniel Buda, Bogdan Ciucă şi Gabriel Andronache. 

Punctele marginale 298 – 304 au fost aprobate de membrii Comisiei în forma 
Senatului iar la punctul marginal 305, art.874 alin.(1), a fost aprobat amendamentul 
formulat de Comisie. 

Punctele marginale 306 – 323 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar punctul marginal 324, art. 914 alin. (1) şi (2) au fost aprobate în forma 
textului din Codul de procedură civilă iar alin.(3) şi (4) nou introdus, au fost aprobate în 
forma Senatului. De asemenea, şi alin.(4) al art.919 a fost aprobat în forma Senatului. 

La punctul marginal 326 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar la 
punctele marginale 327 – 355 au fost aprobate în forma Senatului. 
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La punctul marginal 356 a fost aprobat amendamentul Comisiei iar la punctele 
marginale 357 - 370 au fost aprobate în forma Senatului. 

Referitor la punctul marginal 371, a fost aprobat amendamentul Comisiei, punctul 
marginal 372 a fost aprobat în forma Senatului iar la punctul marginal 373 a fost aprobat 
amendamentul formulat de membrii Comisiei. 

Punctele marginale 374 şi 375 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 376 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctele marginale 377 - 379 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului. 

Punctele marginale 380 - 400 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 401 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctele marginale 402 - 420 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 421 referitor la alineatul (1) al articolului 57 din Legea 
nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar 
alin.(2) a fost aprobat, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

În urma dezbaterilor, punctele marginale 423 şi 424 au fost aprobate, de membrii 
Comisiei, în forma Senatului iar la punctul marginal 425 a fost aprobat amendamentul 
formulat de Comisie. 

Punctele marginale 426 - 430 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 431 a rămas în dezbatere amendamentul formulat de 
Comisie. 

Punctul marginal 432 a fost aprobat, de membrii Comisiei, în forma Senatului iar 
la punctul marginal 433 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctul marginal 434 a fost aprobat, de membrii Comisiei, în forma Senatului iar 
la punctul marginal 435 referitor la art.25 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate, de membrii Comisiei, amendamentele formulate de domnii deputaţi Bogdan 
Ciucă şi Ciprian Nica. 

Punctele marginale 437 - 453 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 454 a fost aprobat amendamentul formulat de domnii 
deputaţi Gabriel Andronache, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nica, Sorin 
Stragea şi Gheorghe Gabor. 

Referitor la punctele marginale 455 şi 456 referitor la alin.(1) al art.88 din Legea 
nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010 au fost aprobate amendamentele formulate 
de Comisie iar alin.(2) a fost aprobat, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

Punctele marginale 457 şi 458 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 459 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctele marginale 460, 462, 463 şi 466  au fost aprobate, de membrii Comisiei, în 
forma Senatului iar punctele 461 şi 465 au fost aprobate în forma textului din Legea 
nr.134/2010 – Codul de procedură civilă.  

La punctul marginal 467 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 
Punctele marginale 468 - 485 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 

Senatului iar la punctele marginale 486 şi 487 au fost aprobate amendamentele formulate 
de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei. 
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Punctele marginale 488 - 498 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 499 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctele marginale 500 - 503 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 504 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctele marginale 505 - 515 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 516 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Punctele marginale 517 - 525 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctele marginale 526 – 529 au fost aprobate amendamentele formulate 
de Comisie. 

Punctele marginale 530 - 546 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma 
Senatului iar la punctul marginal 547 a rămas în dezbatere amendamentul formulat de 
Comisie. 

La punctul marginal 548 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar 
punctele marginale 549 şi 550 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

La punctul marginal 551 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar 
punctele marginale 552 - 580 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

La punctul marginal 581 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar 
punctele marginale 582 - 585 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

La punctul marginal 586 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar 
punctele marginale 587 şi 588 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

La punctul marginal 589 a fost aprobat amendamentul formulat de domnul deputat 
Daniel Buda iar punctele marginale 590 - 640 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în 
forma Senatului. 

La punctul marginal 641 a fost aprobat amendamentul formulat de Comisie iar 
punctele marginale 642 - 646 au fost aprobate, de membrii Comisiei, în forma Senatului. 

Punctul marginal 647 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu amendamentul 
formulat de Comisie iar punctul marginal 648 a fost aprobat în forma Senatului. 

 Punctul marginal 649 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu amendamentele 
formulate de Comisie.  

 
 

 În urma epuizării dezbaterilor iniţiativelor legislative ale ordinii de zi, lucrările 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 19 aprilie au fost 
declarate închise. 
  
 
 

                   PREŞEDINTE,                               SECRETAR,                          
Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat 


