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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 15 şi 16 februarie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 15 februarie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, 
Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, 
Carmen Axenie, Mihail Boldea, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, 
Carmen Ileana Moldovan, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi 
Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-
Nicolescu. 

Au absentat domnii deputaţi: Tudor Chiuariu, Viorel Victor Ponta, 
Andrei-Valentin Sava. 

În şedinţa din 15 februarie 2011 domnul deputat Daniel Ionuţ Bărbulescu 
a fost înlocuit de domnul deputat Mircea Toader şi domnul deputat Ciprian Dobre a 
fost înlocuit de domnul deputat Mihăiţă Calimente. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea – P.L.x 869/2010 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.161 din 19 
aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei – P.l.x 741/2010 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială, republicată – P.L.x 910/2007 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 17 din 
Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei – P.l.x 16/2011 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 – 
P.L.x 605/2010 

6. Propunerea legislativă privind interzicerea evacuărilor forţate începând cu data 
de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor – P.l.x 
830/2010 

7. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 
civil – P.L.x 850/2010 

8. Proiectul de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în 
magistratură în perioada 2010-2011 – P.L.x 5/2011 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale – P.L.x 
592/2010 

10.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal – P.l.x 
702/2010 

11.  Propunerea legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnităţi şi 
funcţii publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale 
regimului comunist – P.l.x 792/2010 

12.  Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor, precum 
şi a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă – P.l.x 806/2010 

13.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de 
comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul 
comerţului – P.l.x 502/2009 

14.  Proiectul de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a 
cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor 
Electorali Europeni (ACEEEO) – P.L.x 767/2010 

15.  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia – P.L.x 17/2011 

16.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al 
treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti, la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles, la 19 ianuarie 
2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de 
împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate 
de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al 
Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat 
la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 – P.L.x 19/2011 

17.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note 
verbale, semnate la Roma, la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San 
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Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino 
pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, 
semnată la San Marino la 23 mai 2007 – P.L.x 23/2011 

18.  Proiectul de Lege privind ratificarea Amendamentului convenit prin schimbul 
de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la Bucureşti şi la 3 
februarie 2010 la Washington, dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 
privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006 şi pentru 
modificarea Legii nr.124/2007 privind ratificarea acestui Acord – P.L.x 
24/2011 

19.  Proiectul de Lege privind ratificarea Amendamentului nr.5 convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 24 martie 2010 şi 19 aprilie 2010 şi 
la Luxemburg la 31 martie 2010 dintre România, Banca Europeană de Investiţii 
şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în 
Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 
decembrie 2000 şi pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea 
acestui Contract, cu modificările ulterioare – P.L.x 25/2011 

20.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor înaintată Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, prin care se solicită formularea unui punct de vedere 
pe marginea scrisorii înaintate de domnul deputat Iosif Ştefan Drăgulescu, 
referitoare la o eventuală incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia 
de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara 
- 61BP 

21.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor înaintată Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, prin care se solicită formularea unui punct de vedere 
pe marginea scrisorii înaintate de domnul deputat Florian Popa, referitoare la o 
eventuală incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia de rector al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti - 56BP 

22.  Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor înaintată Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, prin care se solicită formularea unui punct de vedere 
pe marginea scrisorii înaintate de domnul deputat Sorin Andi Pandele prin care 
anunţă că, începând cu 1 martie 2011, doreşte să îşi desfăşoare activitatea de 
deputat prin cumul de funcţii - 31/55/ 9.02.2011 

23.  Sesizarea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la unele afirmaţii 
făcute de domnul deputat Victor Ponta în emisiunea "Ora de foc" în data de 
14.12.2010 - nr.31/30/ 2.02.2011 

24.  Scrisoarea din partea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 
petiţii prin care înaintează un memoriu depus de domnul Becsek Garda Dezso, 
fost deputat - 31/921/ 2.02.2011 
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Punctele 1, 4, 5, 8 şi 14 de pe ordinea de zi, au fost amânate o 
săptămână, cu unanimitate de voturi.  

Punctul 7 de pe ordinea de zi, proiectul de lege pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (P.L.x 869/2010) a fost amânat o 
săptămână, cu unanimitate de voturi, urmând ca acest proiect de lege foarte complex 
să fie dezbătut miercuri, 23 februarie 2011, într-o şedinţă specială, la care să participe 
şi domnii profesori invitaţi la dezbateri.   

Punctul 9 a fost amânat o săptămână, cu unanimitate de voturi, pentru 
că există o corespondenţă între Guvernul României şi Comisia Europeană care vizează 
înlăturarea unor aspecte ce pot determina declanşarea procedurii de infrigement. 

Punctul 12 a fost amânat două săptămâni, cu unanimitate de voturi.  
Punctele 20, 21, 22, 23 şi 24 – Diverse, au fost amânate o săptămână, 

întrucât vor apărea norme de aplicare pentru problemele cu care a fost sesizată 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi pentru că se află în desfăşurare o 
corespondenţă între Comisie şi persoanele vizate la poziţiile anterior menţionate din 
ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus începerea dezbaterilor, în fond, 
cu proiectul de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în 
magistratură în perioada 2010-2011 – P.L.x 5/2011, aflat la punctul 8 pe ordinea de 
zi. 

Invitaţi la dezbaterile acestui proiect de lege au fost: doamna Lidia Barac, 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei, domnul Nicolae Dincă – şef serviciu, Ministerul 
Finanţelor Publice, domnul Constantin Brânzan – director, Institutul Naţional al 
Magistraturii şi domnul Marius Tudose, judecător, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a întrebat reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii de ce soluţia legislativă propusă prin 
acest proiect de lege se limitează la a reglementa organizarea concursului de admitere 
în magistratură doar pentru anii 2010 şi 2011 şi nu reglementează în general procedura 
admiterii în magistratură. 

Doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei - motivează 
introducerea anului 2010 în textul iniţiativei legislative deoarece a existat o situaţie de 
excepţie în anul 2010, în raport cu intrarea în magistratură pe posturile vacante. Pentru 
a acoperi această situaţie excepţională, acest al doilea examen care s-a desfăşurat în 
anul 2010, finalizat în anul 2011, a fost nevoie de elaborarea acestei propuneri 
legislative. Conform legii în vigoare, admiterea în magistratură prin Institutul Naţional 
al Magistraturii se organizează anual. Există cicluri de studiu de 2 ani de zile, cu un 
program de şcolarizare continuă. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus modificarea titlului proiectului 
de lege, să fie eliminaţi anii 2010 şi 2011 şi să fie introdusă sintagma: “concursul de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii se organizează ori de câte ori este 
nevoie”. 
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Doamna secretar de stat Lidia Barac a fost de acord cu propunerea de   
schimbare a titlului legii, însă a considerat că norma trebuie reconfigurată pentru anul 
2010-2011, nefiind de acord cu modificarea legii cadru, fiind imperios necesar ca 
acest examen să fie organizat anual. 

Domnul preşedinte a precizat că în practică pot exista situaţii în care să 
fie necesară organizarea unor examene de două sau mai multe ori pe an, în funcţie de 
nevoia de pe piaţă. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a acordat cuvântul domnului Vasilică 
Cristi Danileţ – judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Domnia sa 
a transmis membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi punctul de vedere al 
Consiliului Superior al Magistraturii referitor la această iniţiativă legislativă. Instituţia 
menţionată consideră că organizarea concursului de admitere în magistratură trebuie 
să se desfăşoare anual sau ori de câte ori este nevoie. Institutul Naţional al 
Magistraturii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Consiliului Superior al 
Magistraturii şi nu vor fi organizate concursuri dacă nu va fie nevoie de magistraţi. 
Situaţia excepţională în care au rămas posturi vacante se poate repeta, cu atât mai mult 
cu cât vor intra în vigoare noile coduri şi vor fi nevoie de mai mulţi judecători la 
instanţele de fond. Concursurile pentru juriştii cu 5 ani vechime se organizează anual 
sau ori de câte ori este nevoie. Institutul Naţional al Magistraturii se poate confrunta şi 
în viitor cu o necesitate mai mare de judecători. 

Doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu, secretar al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a considerat necesar amendamentul de modificare a titlului legii 
întrucât nu se poate legifera pentru trecut şi a apreciat ca fiind pertinentă observaţia 
Consiliului Superior al Magistraturii întrucât este nevoie să fie oferită largheţe în 
reglementarea susţinută de reprezentantul acestuia, urmând ca instituţia care 
organizează concursul să aprecieze de câte ori este nevoie ca acesta să fie organizat.  

Domnul preşedinte Daniel Buda, preşedintele comisiei a precizat faptul 
că trebuie modificat art. 33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se doreşte 
modificarea reglementării actuale cu privire la organizarea concursului de admitere în 
magistratură. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a criticat titlul legii, considerând că în 
Comisie nu poate fi votată o lege prin care se reglementează pentru anul 2010. t 
Domnia sa a propus un amendament de modificare a titlul legii, urmând să opereze 
reglementarea numai pentru anul 2011. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a precizat faptul că sesizarea Comisiei cu acest proiect de lege 
s-a făcut  în data de 21 decembrie 2010. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor s-a interesat dacă acest proiect de lege 
va fi aplicabil şi în anii următori. 

Domnul deputat Mihail Boldea a propus modificarea legii cadru şi 
respingerea iniţiativei legislative aflate în dezbaterea Comisiei. 
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Domnul judecător Vasile Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii a explicat membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
procedura de organizare a concursurilor pentru admiterea în magistratură şi a propus 
modificarea art. 15, alineatul 1), teza a doua din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel: “Concursul de admitere se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, 
la data şi în locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii.” 

Doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei nu a fost de 
acord cu amendamentul propus de reprezentantul Consiliului Superior al 
Magistraturii, motivându-şi poziţia cu următoarele argumente: nu se poate permite 
nici unei autorităţi să organizeze concursuri la mai multe date întrucât nici avocaţilor, 
notarilor, executorilor judecătoreşti nu le este permis acest lucru; concursurile au fost 
deseori asociate şi cu anumite fapte de corupţie; Institutul Naţional al Magistraturii 
trebuie să se consolideze şi să ofere judecători bine pregătiţi. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus amendarea textului propus de 
domnul judecător Vasile Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, în următoarea formă: “Concursul de admitere se organizează de câte 
ori este nevoie”. 

Doamna secretara de stat Lidia Barac a fost de acord cu propunerea 
domnului deputat Bogdan Ciucă, de a organiza un concurs în noiembrie 2011. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a solicitat amânarea 
cu o săptămână a dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative, pentru   a invita la 
şedinţă şi Institutul Naţional de Magistratură.  

Domnia sa a solicitat staff-ului Comisiei să informeze Institutul Naţional 
de Magistratură despre dezbaterile care au avut loc cu privire la  proiectul de Lege 
pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în magistratură în perioada 
2010-2011. 

Domnul deputat Ciprian Nica a propus amânarea dezbaterilor asupra 
acestui proiect de lege cu 2 săptămâni, pentru a putea fi prezenţi la dezbateri, cu 
argumente solide, atât reprezentanţii Ministerului Justiţiei cât şi cei ai Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

Doamna deputat Florina Jipa a solicitat adoptarea acestei iniţiative 
legislative, considerând că dacă nu se reglementează aceste masuri în cadrul Comisiei, 
cei încadraţi în urma concursurilor organizate în anul 2010 pot intra în ilegalitate. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot propunerea de amânare cu 
o săptămână a proiectului de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la 
admiterea în magistratură în perioada 2010-2011 – P.L.x 5/2011, aflat la punctul 8 
pe ordinea de zi. Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – P.l.x 741/2010.
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Doamna secretar de stat Lidia Barac a informat plenul Comisiei cu 
privire la faptul că Ministerul Justiţiei nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus respingerea propunerii 
legislative, solicitare aprobată cu majoritate de voturi (14 voturi “pentru” şi 2 voturi 
„împotrivă”). 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, 
republicată – P.L.x 910/2007, aflat la punctul 3 de pe ordinea de zi.  

 Ministerul Justiţiei nu a susţinut adoptarea iniţiativei legislative, întrucât  
se impune respingerea acesteia ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale, prin care a 
fost constatată neconstituţionalitatea proiectului de Lege pentru modificarea art.23 
din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus respingerea proiectului de 
lege, ca o consecinţă a faptului că a fost declarată neconstituţională legea pentru 
modificarea art. 16 şi 23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, republicată.

Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea, în fond, a  propunerii 

legislative privind interzicerea evacuărilor forţate începând cu data de 1 noiembrie a 
fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor – P.l.x 830/2010, aflată la 
punctul 6 de pe ordinea de zi.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus respingerea propunerii 
legislative, întrucât problema a fost deja reglementată în Legea nr.202 din 25 
octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.     

Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 

dezbaterea punctului 10 pe ordinea de zi.  
Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

punct de vedere transmis Comisiei de către doamna Lidia Barac, secretar de stat în 
Ministerul Justiţiei.  

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a propus 
respingerea acestui proiect de lege întrucât nu se poate extinde calitatea de funcţionar 
public şi asupra altor persoane, care nu sunt prevăzute în mod expres în lege. 
Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea, în fond, a propunerii 
legislative privind limitarea temporară a accesului la demnităţi şi funcţii publice 
pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist 
– P.l.x 792/2010, aflată la punctul 11 pe ordinea de zi.  

Domnul deputat Florin Iordache a propus respingerea iniţiativei 
legislative, solicitare aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi. 



 8

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a acordat cuvântul 
domnului deputat Mihai Calimente, iniţiatorul acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Mihai Calimente a criticat avizul negativ al Consiliului 
Legislativ, considerând că acesta a fost  formulat cu privire la conţinutul legii şi nu a 
analizat doar problemele de tehnică legislativă. Domnia sa a apreciat că domnul 
Dragoş Iliescu, preşedintele Consiliului Legislativ, şi-a depăşit atribuţiile, având în 
vedere şi faptul că în legislatura 2004-2008 aceeaşi iniţiativă legislativă a primit aviz 
favorabil din partea Consiliului Legislativ. 

Domnul deputat Mihai Calimente a menţionat faptul că a fost încurajat să 
revină cu această iniţiativă legislativă şi de faptul că preşedintele României a 
condamnat comunismul în Parlamentul României. Domnia sa a considerat necesară 
introducerea unor norme juridice care să reglementeze interzicerea manifestărilor 
comuniste/autoritare şi a amintit de tehnicile de agresiune şi de intimidare a 
populaţiei, practicate de Partidul Comunist Român cu scopul răsturnării  regimurilor 
democratice. Domnul deputat Mihai Calimente a adus în actualitate un scurt istoric al 
Partidului Comunist Român, de la înfiinţarea acestuia şi până la revolta populară din 
anul 1989, care a dus la răsturnarea regimului comunist în România. Nazismul şi 
fascismul sunt condamnabile pe teritoriul României, motiv pentru care şi doctrina 
comunistă poate fi incriminată. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a propus 
respingerea iniţiativei legislative, luând în considerare şi faptul că nu se poate trece 
peste punctul de vedere al Consiliului Legislativ, în care se menţionează că există o 
hotărâre de condamnare a României pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, în Dosarul nr.46626/1999 – Afacerea Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) 
şi Ungureanu vs. România, precum şi că majoritatea propunerilor din această iniţiativă 
legislativă se suprapun cu reglementări din Ordonanţa de urgenţă Guvernului 
nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, 
rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor 
infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.107/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnia sa a expus şi varianta amânării, în vederea discutării unei alte 
forme a acestei propuneri legislative, care să corespundă exigenţelor de tehnică 
legislativă. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor asupra acestei propuneri 
legislative cu 2 săptămâni a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi, reexaminarea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului – P.l.x 502/2009 şi 
adoptarea unui raport suplimentar.

Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi, doamna Alina Bica – 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi doamna Adriana Iacob – director general în 
cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 
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Domnul Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a propus discutarea acestui 
proiect de lege, punctual, articol cu articol. 

Pct.1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. S-a aprobat amendamentul 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Nu au existat observaţii din partea 
Ministerului Justiţiei. 

Pct. 2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. S-a aprobat amendamentul 
Comisiei. Ministerul Justiţiei nu a formulat observaţii la acest punct. 

Pct. 3 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. S-a aprobat amendamentul 
Comisiei. Nu au existat observaţii din partea Ministerului Justiţiei. 
  La pct. 4 s-a constatat extra-procedură de examinare şi s-a propus 
eliminarea textului, propunere adoptată cu unanimitate de voturi. Ministerul Justiţiei 
a susţinut propunerea de eliminare a punctului 4. 
  La pct. 5 s-a constatat extra-procedură de examinare şi s-a propus 
eliminarea textului, propunere adoptată cu unanimitate de voturi. Ministerul Justiţiei 
a susţinut propunerea de eliminare a punctului 5. 
  La pct. 6 au existat dezbateri privind forma textului de lege. 

Domnul deputat Levente-Andras Mate a solicitat precizări cu privire la 
sintagma “ţine Catalogul firmelor”. Domnia s-a a menţionat că prin „firme” se înţeleg 
“acele amplasamente, semne distinctive puse pe perete pentru a vedea o firmă”.  
Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus un amendament de modificare a pct.6., 
respectiv utilizarea sintagmei „întocmeşte Catalogul cu societăţile comerciale 
înregistrate”. Domnul deputat Florin Iordache a propus sintagma “întocmeşte şi 
publică Catalogul firmelor”. 
  Ministerul Justiţiei a propus reformularea articolului de la pct.6, în forma: 
“ţine o evidenţă proprie a societăţilor comerciale, sub denumirea de Catalogul 
firmelor”. Precizarea este necesară pentru a se înţelege că este altceva decât ceea ce 
face Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are propria bază de date. 
  Domnul preşedinte Daniel Buda a propus înlocuirea cuvântului “ţine” cu 
“întocmeşte”.  
  Domnul deputat Andras-Levente Mate a întrebat dacă fiecare societate 
comercială va fi obligată să figureze Catalogul firmelor. 

Domnul deputat Daniel Buda a precizat că în opinia domniei sale nu va fi 
obligatorie apariţia în Catalogul firmelor, considerând că societăţile pot opta dacă 
doresc să apară în Catalog, făcând aceasta ca pe un mijloc de reclamă proprie. Domnul 
preşedinte a propus formularea “întocmeşte o evidenţă proprie sub denumirea de 
Catalogul firmelor, la solicitarea acestora”. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a prezentat membrilor Comisiei 
forma integrală a textului amendat, respectiv: “întocmeşte o evidenţă proprie a 
societăţilor comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor, la solicitarea 
acestora.” 

Ministerul Justiţiei a propus completarea textului, pentru claritatea 
exprimării, în următoarea formă: “întocmeşte o evidenţă proprie a societăţilor 
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comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; înscrierea în Catalogul firmelor se 
face la solicitarea societăţilor comerciale.” 

Amendamentul Ministerului Justiţiei, formulat la pct.6, a fost adoptat de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu unanimitate de voturi.  

La art.4 lit.n)   Ministerul Justiţiei a fost de acord cu alin.1), punctele 1.1, 
1.2, 1.3. şi 1.4. şi a precizat că nu susţine reglementarea de la punctele 1.5 şi 1.6., 
propunând respingerea acestora.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a fost de acord cu propunerea 
Ministerului Justiţiei şi a propus respingerea punctelor 1.5 şi 1.6. Solicitarea s-a 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Andras - Levente Mate a propus eliminarea pct. 1.3. S-a 
votat cu 10 voturi “pentru” şi 5 voturi „împotrivă” eliminarea pct.1.3. 

Pct. 1.4 a fost eliminat cu 10 voturi “pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 3 
„abţineri”, cu menţiunea că aceste puncte vor fi trecute la amendamente respinse. 

 La pct.1.7, Ministerul Justiţiei a considerat că nu sunt probleme şi a 
susţinut forma Comisiei.  

Domnul deputat Andras-Levente Mate a propus eliminarea punctelor 1.7, 
1.8, 1.9 şi 1.10. Solicitarea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” eliminarea acestora, 3 
voturi „împotrivă” şi  3 „abţineri”. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat Ministerului Justiţiei să 
precizeze unde doreşte completarea textului de lege cu conjuncţia “şi”, chiar dacă 
intervenţia legislativă operează asupra unui text de lege respins. 

La pct. 1.13, Ministerul Justiţiei a considerat că nu sunt observaţii şi a 
susţinut forma Comisiei. 

  Domnul deputat Andras-Levente Mate a precizat faptul că menţinerea în 
lege a pct.1.13, în condiţiile în care punctele 1.7, 1.8, 1.9 şi 1.10 au fost eliminate, nu 
mai are sens. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a propus un amendament la 
pct.1.13. Domnia sa a propus următorul text: ”depune la biroul unic din cadrul 
oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, documentele în vederea 
înregistrării în registrul comerţului.” Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Domnul deputat Ciprian Nica a  formulat observaţii la pct.1.14. Domnul 
preşedinte Daniel Buda l-a informat pe domnul deputat Ciprian Nica cu privire la 
faptul că prin eliminarea punctelor 1.7, 1.8, 1.9 şi 1.10, observaţiile sunt lipsite de 
fundament. 

Domnul deputat Andras-Levente Mate a propus eliminarea alineatelor 1), 
2) şi 3) de la punctul 1.14. Solicitarea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru”  3 voturi 
“împotrivă” şi 3 “abţineri”. 

Alineatul 4) al punctului 1.14 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Doamna secretar de stat Alina Bica a precizat unde propune Ministerul 

Justiţiei să fie introdus, în cuprinsul legii, sintagma “şi prin”. Domnia sa a precizat că 
este necesară completarea textului cu sintagma “şi prin” în cadrul alin.2) şi alin.3) al 
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pct.1.14, alineate respinse de Comisie. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Pct. 5 s-a eliminat cu majoritate de voturi (12 voturi “pentru” şi 4 voturi 
„împotrivă”), din considerente de natură tehnic-legislativă. 

Art.28 a fost corelat cu prevederile articolului anterior şi adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Andras-Levente Mate a solicitat modificarea titlului 
legii, ca o consecinţă a intervenţiilor legislative adoptate. Propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege, în ansamblul său, a fost votat cu majoritate de voturi 
(12 voturi “pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 3 „abţineri”). 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 
dezbaterea avizelor, fiind condusă de domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă, 
vicepreşedintele Comisiei. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 16 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 17 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 18 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.

La proiectul de lege prevăzut la punctul 19 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a declarat închise lucrările 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua 
de 16 februarie 2011 şi s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii iniţiativelor legislative şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
                       VICEPREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
                            Florin Iordache                                      Gabriel Andronache 
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Ana-Maria Stănilă 
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