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SINTEZA 
 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 25, 26, 27 şi 28 iunie 2012 

 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 - 
28 iunie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Alina Ştefania 
Gorghiu, Carmen Axenie, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Mate 
Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Vasile-Silviu Prigoană, Sorin 
Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au absentat domnii 
deputaţi: Ciprian Minodor Dobre, Adrian Gurzău şi Sorin Andi Pandele. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
 

1. 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; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii și justiţiei, precum și unele măsuri adiacente P.L.x – 138/2012 - 
fond; 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 684/2011 – fond; 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 689/2011 - fond; 
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5. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996 P.L.x 459/2010 – fond; 
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6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice P.L.x 108/2011 – fond; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 85/2006 
privind procedura insolvenţei P.l.x 533/2010 – fond; 

8. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă 
aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii P.l.x 749/2010 
– fond; 

9. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul 
societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor 
fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor P.L.x 
142/2012 – fond; 

10. Propunerea legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu 
conţinut indecent P.l.x 233/2012 – fond; 

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

12. 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; 
  13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice P.L.x 47/2012 – 
fond; 

14.  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; 

15. Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ 
donator P.L.x 63/2012 – fond; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată P.l.x 15/2012 – fond; 

17. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 196/2012 – fond; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 
iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.l.x 
218/2012 – fond; 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.48 din Legea nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război P.L.x 155/2012 – fond; 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural P.L.x 251/2012 – aviz; 

21. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian" DANUBE-FAB" , 
semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011 P.L.x 252/2012 – aviz; 

22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei 
dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la 
Luxemburg la 14 decembrie 1993 şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la 
Luxembug, la 4 octombrie 2011 P.L.x 254/2012 – aviz; 
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23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare P.L.x 255/2012 – aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţă radio 
830-862 MHz, 1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz P.L.x 256/2012 
– aviz; 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 privind 
regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare P.L.x 257/2012 – aviz. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 25 iunie a început 

la ora 15.00 şi a fost condusă alternativ de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, de domnul deputat Florin Iordache şi de domnul deputat Bogdan Ciucă, 
vicepreşedinţi ai Comisiei. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de 
invitaţi, domnul George Băeşu, preşedinte şi doamna Ana Maria Valica, director, din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi domnul Fănel Mitea, 
director, din partea Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege, cu amendamente admise. 

Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: 

1) Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 264/2012 – fond;  

2) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 57/2012 – 
fond; 

3) 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; 

4) 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. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a precizat faptul că domnia sa 
nu cunoaşte conţinutul proiectului de Lege pentru modificarea art.10 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului cu care Biroul Permanent 
al Camerei a sesizat Comisia şi că acest proiect de lege are un termen de depunere al 
amendamentelor care trebuie respectat. Domnia sa a mai subliniat faptul că trebuie 
respectate procedurile parlamentare şi că dânsul, ca parlamentar, are dreptul să studieze 
proiectul de lege şi să formuleze amendamente în termenul prevăzut de Regulament. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a precizat că este 
vorba de dezbaterea amendamentului formulat de domnul deputat Gabriel Andronache, 
şi, de asemenea, a informat membrii Comisiei că, pentru săptămâna care va urma nu a 
fost încă aprobată o sesiune extraordinară a plenului Camerei Deputaţilor şi, din acest 
motiv, este necesar ca acest proiect de lege să fie dezbătut şi votat în această şedinţă. 
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Domnul deputat Daniel Buda nu a fost de acord cu domnul deputat Florin Iordache şi a 
subliniat, încă o dată, că domnia sa, în calitate de deputat, are dreptul să studieze acest proiect 
de lege şi să depună amendamente în termenul prevăzut de lege. 
          În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Această propunere a fost aprobată prin consens.   

 
La punctul 20, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea  

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 21, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât avizarea  

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 22, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea  

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 23, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea  

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 24, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea  

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 25 în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea  

favorabilă cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 1, al anexei ordinii de zi, domnul deputat Gabriel Andronache, secretar al 

Comisiei, a invocat şi a dat citire art. 65 alin.5 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
subliniind necesitatea respectării termenului de depunere a amendamentelor care este 3 
septembrie 2012 şi termenul de depunere a raportului 11 septembrie 2012. Domnia sa a cerut, 
pentru respectarea procedurilor parlamentare şi a legii, amânarea dezbaterilor acestui proiect de 
lege. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot propunerea de 
amânare a dezbaterilor formulată de domnul deputat Gabriel Andronache. Această propunere a 
fost respinsă cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi o  abţinere). 

În urma acestui vot, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a predat 
conducerea şedinţei domnului deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a formulat un amendament la art.10, amendament 
care a fost respins de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 7 voturi 
împotrivă şi o abţinere). 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi ( 7 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere), formularea unui raport de adoptare al proiectului de 
lege. 

La punctul 2, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii au aprobat, cu 
unanimitate de voturi, formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege.  

La punctele 3 şi 4, ale anexei ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor cu unanimitate de voturi, la solicitarea domnilor Florin Costin Pâslaru şi Sergiu 
Andon, care au arătat că doresc să depună înscrisuri în favoarea lor. 

La punctul 12, în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei şi doamna Lucia Negoiţă, 
şef serviciu, din partea Ministerului Finanţelor Publice. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei 
au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

 



 5

La punctele 3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat, domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă), amânarea dezbaterilor iniţiativelor legislative. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul 
Marius Arthur Ursu, director general, Marcel Grigore, director general adjunct, Elena 
Ungureanu, consilier al directorului general şi din partea Uniunii Notarilor Publici din 
România au participat, domnul Marin Ion, vicepreşedinte, Nicolae Popa, director şi Sorin 
Marina, notar public, membru în Colegiul director al Camerei Notarilor Publici 
Bucureşti. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 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, cu amendamentele admise şi 
respinse. 

 
În urma acestui vot, domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei, 

declară inchise lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 25 iunie 2012. 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 26 iunie 

şi a fost condusă, alternativ, de domnii deputaţi Florin Iordache şi Bogdan Ciucă, 
vicepreşedinţii Comisiei. 

Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
următorul punct, retrimis din plenul Camerei Deputaţilor: 

1) Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii P.L.x 627/2009 – fond;  

Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
În urma dezbaterilor acestui punct, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei au 

aprobat, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport suplimentar de adoptare al 
proiectului de lege. 

În urma acestui vot, domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, 
declară inchise lucrările şedinţei Comisiei din ziua de 26 iunie 2012. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 27 iunie 

şi a fost condusă, de domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei. 
La punctul 13, în fond, al ordinii de zi, , la şedinţa au participat, în calitate de 

invitaţi, doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Claudia Roşianu, consilier, din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul Mircea Marinescu, director general, din partea Regiei 
Autonome Monitorul Oficial şi doamna Lucia Negoiţă, şef serviciu, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a adresat invitaţiei doamnei consilier Claudia 
Roşianu să expună, pe scurt, conţinutul actului normativ. 

Doamna Claudia Roşianu a prezentat, membrilor Comisiei, o sinteză a actului 
normativ supus dezbaterilor. 
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Domnul director Marius Marinescu a susţinut proiectul de lege în forma supusă 
dezbaterilor în Comisia juridică. 

În urma discuţiilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege cu amendamente admise. 

La punctul 19, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport comun de respingere al 
proiectului de lege. 

La punctul 10, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport preliminar de respingere al 
propunerii legislative. 

La punctul 18, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport de respingere al propunerii 
legislative. 

La punctele 5 – 9, 11 şi 14 - 17, în fond, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, 
membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
iniţiativelor legislative. 

 
 În urma epuizării dezbaterilor iniţiativelor legislative ale ordinii de zi, lucrările 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 27 iunie au fost declarate 
închise. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 28 iunie 2012 cu studiul iniţiativelor 
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de zi a 
proximei şedinţe. 
 

             VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,                 
Florin IORDACHE                           Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Alexandra Muşat 
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