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                                       Bucureşti, 07.02.2013 

                                                    PL-x 56/2012 
                                               

 
RAPORT SUPLIMENTAR 

     asupra  
                     proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2011  

privind prorogarea unor termene 
 

          
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor 
termene, trimis cu adresa PL-x 56 din 10 aprilie 2012, înregistrat sub nr. 31/235 din 11 aprilie 2012.     

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din data de             
2 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 1390 din 22 decembrie 2011. 

  Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2011, în sensul prorogării până la data de 1 iulie 2012 a termenului referitor la înregistrarea 
şedinţelor de judecată, prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, intervenţia legislativă fiind justificată în Nota de 
fundamentare prin “imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audio-video”. 



 2
    Totodată, sunt prorogate până la data de 31 decembrie 2012 termenele prevăzute la art. V şi alin. (1) şi 

(3) ale art. VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011, la alin. (2) şi (3) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2005, şi până la data de 31 mai 2012 termenul prevăzut la art. V al Ordonanţei Guvernului      
nr. 6/2011. 

  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 23 aprilie 2012 şi au întocmit raportul 
iniţial nr. PL-x 56/2012, prin care au spus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere, adoptarea proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, în 
forma adoptată de Senat. 

 Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 22 mai 2012, în temeiul dispoziţiilor art. 70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

      În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei au reluat dezbaterile la iniţiativa legislativă susmenţionată în şedinţele din 6 şi 7 februarie 2013.  

   La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei,  
domnul Florin Moţiu - secretar de stat. 

           Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la 
dezbateri 26 de deputaţi. 

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. 120/2011 privind 
prorogarea unor termene, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport.  

    În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
 

 
                                              VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR,                                                        

                                         Steluţa-Gustica CĂTĂNICIU                      Theodor-Cătălin NICOLESCU 

 
                        Şef serviciu, 

                      Nicoleta GRECU 
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr. 
crt. 

Text  
OUG 120/2011 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1.   Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
120/2011 privind prorogarea 
unor termene 

Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2011 privind 
prorogarea unor termene şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative 
 

Autor: Comisia juridică 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

2.  Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.120 din 22 
decembrie 2011 privind 
prorogarea unor termene, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 926 
din 28 decembrie 2011. 

Art. I – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.120 din 22 decembrie 
2011 privind prorogarea unor 
termene, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 926 
din 28 decembrie 2011, cu 
următoarele modificări: 
 

Autor Comisia juridică. 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

3. Art. 1. - Termenul prevăzut la 
art. III din titlul XVI al Legii 
nr. 247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele 

 1. Articolul 1 se abrogă. 
 

Autori: deputaţii Vasile 
Varga, Ciprian Nica, Mate 

Andras Levente, George 

Având în vedere că 
termenul prevăzut la 
art.1 a fost prorogat 
deja prin OUG 
23/2012 până la data 
de 1 iulie 2013, pentru 
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măsuri adiacente, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 653 din 22 iulie 
2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, de la 
care se aplică dispoziţiile art. 
13 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
referitoare la înregistrarea 
şedinţelor de judecată, se 
prorogă până la data de 1 iulie 
2012. 

Becali, Gabriel Andronache 
Mircea Grosaru şi Luminiţa 

Adam. 
 

evitarea unei 
interpretări în sensul 
retroactivării legii în 
situaţia în care textul 
art. 1 se aprobă fără 
modificări,  se impune 
abrogarea art.1 
Art. II.- Termenul 
prevăzut la art. III din 
titlul XVI al Legii nr. 
247/2005 privind 
reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri 
adiacente, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
653 din 22 iulie 2005, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
de la care se aplică 
dispoziţiile art. 13 din 
Legea nr. 304/2004 
privind organizarea 
judiciară, republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
referitoare la 
înregistrarea şedinţelor 
de judecată, se prorogă 
până la data de 1 iulie 
2013. 

(Text din OUG 
23/2012) 

4. Art. 2. - Termenele prevăzute 
la art. V şi la alin. (1) şi (3) 
ale art. VII din Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/2011 pentru 
modificarea şi completarea 
legislaţiei cu privire la 
eliberarea, gestionarea şi 
monitorizarea documentelor 

 2. Articolul 2 se abrogă. 
 

Autori: deputaţii Vasile 
Varga, Ciprian Nica, Mate 

Andras Levente, George 
Becali, Gabriel Andronache 
Mircea Grosaru şi Luminiţa 

Adam. 

Având în vedere că 
termenul prevăzut la 
art.2 a fost prorogat 
deja prin Legea nr. 
211/2012 pentru 
aprobarea OUG 
8/2011 până la data 
de 31 decembrie 
2014, pentru evitarea 
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de călătorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de 
război şi văduvelor de război, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 78 din 31 ianuarie 2011, 
se prorogă până la data de 31 
decembrie 2012. 

 unei interpretări în 
sensul retroactivării 
legii în situaţia în 
care textul art. 1 se 
aprobă fără 
modificări,  se 
impune abrogarea 
art.2 

5. Art. 3. - Termenele prevăzute 
la alin. (2) şi ( 4 )  ale art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2005 
privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie 
şi furnizare a energiei electrice 
„Electrica Moldova" - S.A. şi 
„Electrica Oltenia" - S.A., 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 668 
din 27 iulie 2005, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 
277/2005, cu modificările 
ulterioare, se prorogă până la 
data de 31 decembrie 2012. 

 3. Articolul 3 se abrogă. 
 

 
Autori: deputaţii Vasile 

Varga, Ciprian Nica, Mate 
Andras Levente, George 

Becali, Gabriel Andronache 
Mircea Grosaru şi Luminiţa 

Adam. 
 

 

Având în vedere că 
termenul prevăzut la 
art.3 a fost prorogat 
deja prin OUG 
95/2012 până la data 
de 31 decembrie 
2013, pentru evitarea 
unei interpretări în 
sensul retroactivării 
legii în situaţia în 
care textul art. 1 se 
aprobă fără 
modificări,  se 
impune abrogarea 
art.3. 
 

6.  
 
 
Art. 4. - (1) Termenul 

prevăzut la art. V al Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2011 pentru 

 4. Articolul 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art.4.-(1) Termenul prevăzut 
la art. V din Ordonanţa 
Guvernului nr. 6/2011 pentru 

 
 
 
 
 
Art. V. (1) Termenul 
prevăzut la art. V din 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 6/2011 pentru 
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modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică si dezvoltarea 
tehnologică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 
2011, se prorogă până la data 
de 31 mai 2012. 

 
 
 

(2) Până la împlinirea 
termenului prevăzut la alin. (1), 
execuţia programelor - nucleu 
de cercetare - dezvoltare aflate 
în derulare la data de 1 
decembrie 2011 se continuă, 
pentru fiecare instituţie, 
conform legislaţiei în vigoare 
la data aprobării acestora, până 
la data emiterii deciziei de 
acordare sau neacordare a 
certificării. 

modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 80 din 
31 ianuarie 2011, cu 
modificările ulterioare, se 
prorogă până la data de 
31 iulie 2013. 
 
(2) Până la împlinirea 
termenului prevăzut la alin. 
(1), execuţia programelor-
nucleu de cercetare-
dezvoltare aflate în derulare 
la data intrării în vigoare a 
legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă se continuă, pentru 
fiecare instituţie, potrivit 
legislaţiei în vigoare la data 
aprobării acestora, până la 
data emiterii deciziei de 
acordare sau neacordare a 
certificării. 

Autori: sen.Cristian 
Dumitrescu ,dep. Vasile 

Varga, dep.Ciprian Nica, 
dep.Mate Andras Levente, 

dep.George Becali, 

modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 
privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
80 din 31 ianuarie 2011, 
cu modificările 
ulterioare, se prorogă 
până la data de 30 iunie 
2013. 
(2) Până la împlinirea 
termenului prevăzut la 
alin. (1), execuţia 
programelor-nucleu de 
cercetare-dezvoltare 
aflate în derulare la data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă se continuă, 
pentru fiecare instituţie, 
potrivit legislaţiei în 
vigoare la data aprobării 
acestora, până la data 
emiterii deciziei de 
acordare sau neacordare 
a certificării. 

(OUG 6/2011) 
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dep.Gabriel Andronache 

dep.Mircea Grosaru, 
dep.Luminiţa Adam,dep.Ioan 
Adam,dep.Sorin Stragea, sen 

Chelaru Ioan, dep.Steluţa 
Cătăniciu, dep.Theordor 

Nicolescu, dep.Ioan Cupşa, 
dep.Elena Uioreanu 

 
7.   Art. II. - Legea notarilor 

publici şi a activităţii 
notariale nr.36/1995, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.72 din 4 februarie 
2013, se modifică după cum 
urmează: 
 

Autori: sen.Cristian 
Dumitrescu ,dep. Vasile 

Varga, dep.Ciprian Nica, 
dep.Mate Andras Levente, 

dep.George Becali, 
dep.Gabriel Andronache 

dep.Mircea Grosaru, 
dep.Luminiţa Adam,dep.Ioan 
Adam,dep.Sorin Stragea, sen 

Chelaru Ioan, dep.Steluţa 
Cătăniciu, dep.Theordor 

Nicolescu, dep.Ioan Cupşa, 
dep.Elena Uioreanu 
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8.    Art. 32. - Dobândeşte, la 

cerere, fără examen, calitatea 
de notar public în localitatea 
menţionată în cererea de 
numire personalul de 
specialitate juridică asimilat 
magistraţilor cu vechime de 
cel puţin 15 ani numai în 
cadrul direcţiei de 
specialitate notarială din 
Ministerul Justiţiei. 
 

 1. Articolul 32 se abrogă. 
 

Autori: sen.Cristian 
Dumitrescu ,dep. Vasile 

Varga, dep.Ciprian Nica, 
dep.Mate Andras Levente, 

dep.George Becali, 
dep.Gabriel Andronache 

dep.Mircea Grosaru, 
dep.Luminiţa Adam,dep.Ioan 
Adam,dep.Sorin Stragea, sen 

Chelaru Ioan, dep.Steluţa 
Cătăniciu, dep.Theordor 

Nicolescu, dep.Ioan Cupşa, 
dep.Elena Uioreanu 

 

Prin menţinerea 
dispoziţiilor art. 32 
se creează o situaţie 
privilegiată faţă de o 
categorie restrânsă 
de persoane, situaţie  
discriminatorie 
inclusiv faţă de 
judecătorii de la 
Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, 
care trebuie să 
îndeplinească o 
procedură pentru 
dobândirea calităţii 
de notar public.  

9.    
 
 
Art. 58. - (1) Biroul executiv 
este organul executiv al 
Consiliului Uniunii, cu 
activitate permanentă şi de 
legătură cu Camerele, şi se 
compune din 9 membri: 
preşedintele, prim-
vicepreşedintele, 
vicepreşedinţii şi 5 membri, 
aleşi de Consiliul Uniunii 
dintre reprezentanţii 
Camerelor. 

 2. Alineatul (1) al art. 58 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.58 - (1) Biroul executiv 
este organul executiv al 
Consiliului Uniunii, cu 
activitate permanentă şi de 
legătură cu Camerele, şi se 
compune din 9 membri: 
preşedintele, prim-
vicepreşedintele, 
vicepreşedinţii şi 5 membri, 
aleşi de Consiliul Uniunii 
dintre membrii săi.” 
 

Pentru îndreptarea unei 
erori materiale care ar 
putea genera discriminări 
faţă de Preşedinţii 
Camerelor care nu ar 
putea face parte din 
Biroul executiv al 
Consiliului Uniunii.  
. 
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Autori: sen.Cristian 

Dumitrescu ,dep. Vasile 
Varga, dep.Ciprian Nica, 
dep.Mate Andras Levente, 

dep.George Becali, 
dep.Gabriel Andronache 

dep.Mircea Grosaru, 
dep.Luminiţa Adam,dep.Ioan 
Adam,dep.Sorin Stragea, sen 

Chelaru Ioan, dep.Steluţa 
Cătăniciu, dep.Theordor 

Nicolescu, dep.Ioan Cupşa, 
dep.Elena Uioreanu 

 
10.   Art. III.- După alineatul 

(32) al art. 229 din Legea 
nr. 71 din 3 iunie 2011 
pentru punerea în aplicare 
a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.409 
din 10 iunie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un 
nou alineat, alin. (33), cu 
următorul cuprins: 
 

Autori: sen.Cristian 
Dumitrescu ,dep. Vasile 

Varga, dep.Ciprian Nica, 
dep.Mate Andras Levente, 
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dep.George Becali, 

dep.Gabriel Andronache 
dep.Mircea Grosaru, 

dep.Luminiţa Adam,dep.Ioan 
Adam,dep.Sorin Stragea, sen 

Chelaru Ioan, dep.Steluţa 
Cătăniciu, dep.Theordor 

Nicolescu, dep.Ioan Cupşa, 
dep.Elena Uioreanu 

 Art. 229.- (1) Organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile 
instanţei de tutelă şi de familie 
se stabilesc prin legea privind 
organizarea judiciară. 
(2) Până la reglementarea prin 
lege a organizării şi 
funcţionării instanţei de tutelă: 
a)atribuţiile acesteia, prevăzute 
de Codul civil, sunt îndeplinite 
de instanţele, secţiile sau, după 
caz, completele specializate 
pentru minori şi familie; 
b)raportul de anchetă 
psihosocială prevăzut de Codul 
civil este efectuat de autoritatea 
tutelară, cu excepţia anchetei 
prevăzute la art. 508 alin. (2), 
care se efectuează de direcţia 
generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului; 
c)autorităţile şi instituţiile cu 
atribuţii în domeniul protecţiei 
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drepturilor copilului, respectiv 
a persoanei fizice continuă să 
exercite atribuţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare la 
data intrării în vigoare a 
Codului civil, cu excepţia celor 
date în competenţa instanţei de 
tutelă. 

 (3) Până la intrarea în vigoare a 
reglementării prevăzute la alin. 
(1), atribuţiile instanţei de 
tutelă referitoare la exercitarea 
tutelei cu privire la bunurile 
minorului sau, după caz, cu 
privire la supravegherea 
modului în care tutorele 
administrează bunurile 
minorului revin autorităţii 
tutelare. 
(31) Până la intrarea în vigoare 
a reglementării prevăzute la 
alin. (1), măsura plasamentului, 
a plasamentului în regim de 
urgenţă şi a supravegherii 
specializate se stabilesc şi se 
monitorizează potrivit art. 58-
70 din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu 
modificările ulterioare. 
(32) Până la intrarea în vigoare 
a reglementării prevăzute la 
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alin. (1), numirea curatorului 
special care îl asistă sau îl 
reprezintă pe minor la 
încheierea actelor de dispoziţie 
sau la dezbaterea procedurii 
succesorale se face, de îndată, 
de autoritatea tutelară, la 
cererea notarului public, în 
acest din urmă caz nefiind 
necesară validarea sau 
confirmarea de către instanţă. 

   „(33).- Dispoziţiile alin.(32) 
se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul 
numirii curatorului special 
prevăzut la art. 167 din 
Codul civil.  
 

 Autori: sen.Cristian 
Dumitrescu ,dep. Vasile 

Varga, dep.Ciprian Nica, 
dep.Mate Andras Levente, 

dep.George Becali, 
dep.Gabriel Andronache 

dep.Mircea Grosaru, 
dep.Luminiţa Adam,dep.Ioan 
Adam,dep.Sorin Stragea, sen 

Chelaru Ioan, dep.Steluţa 
Cătăniciu, dep.Theordor 

Nicolescu, dep.Ioan Cupşa, 
dep.Elena Uioreanu 

 

Până  la înfiinţarea  
instanţelor  de tutelă şi 
de  familie la  nivelul 
întregii ţări, prin 
această modificare se 
permite deblocarea 
tuturor procedurilor 
notariale în care 
persoana pentru care 
se instituie măsura 
curatelei este parte, 
îndeplinirea actelor de 
către autorităţile 
tutelare, urmând a se 
face din oficiu, în baza 
legii, şi nu doar în 
instituţiile în care 
judecătorii deleagă, 
prin încheiere, 
îndeplinirea acestor 
atribuţii în fiecare 
dosar în parte. 
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