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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 14.05.2012 
      Nr. 31/341 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 7, 8, 9 şi 10 mai 2012 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 7 mai 
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, 
Ciprian Minodor Dobre, 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: Adrian Gurzău şi Sorin Andi Pandele. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 mai 
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. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9 şi 
10  mai 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, 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, Mate Andras-Levente şi Sorin Andi Pandele. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, audierea domnului Titus Corlăţean pentru ocuparea funcţiei de 
Ministru al Justiţiei şi a domnului Mircea Duşa pentru ocuparea funcţiei de Ministru 
pentru Relaţia cu Parlamentul nr.31/284/04.05.2012; 
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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 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind înfiinţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale P.L.x 78/2012 
– fond; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a 
parteneriatului public-privat P.L.x 79/2012 - fond; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea 
nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 P.L.x 
66/2012 – fond; 

6. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite P.L.x 72/2012 – 
fond; 

7. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
P.l.x 435/2011 – fond; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum şi pentru modificarea unor acte normative 
P.L.x 41/2012 – fond; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 
2011 P.L.x 46/2012 – fond; 

10. 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; 

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

12. 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; 
  13. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 P.l.x 92/2011 – fond; 

14.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez P.L.x 372/2008 – fond;  

15. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez 
şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România P.l.x 505/2010 – fond; 
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16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României 
de către autorităţile şi instituţiile publice P.L.x 14/2012 – fond; 

17. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice P.l.x 22/2012 – fond; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 P.L.x 
86/2012 – fond; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 
nr.13/2007 privind energia electrică P.L.x 87/2012 – fond; 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art.8 din Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope P.L.x 45/2012 – aviz; 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD P.L.x 44/2012 – aviz; 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice P.L.x 67/2012 – aviz; 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin.(2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L.x 68/2012 – aviz; 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor P.L.x 71/2012 – 
aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
P.L.x 73/2012 – aviz; 

26. 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; 

27. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Naţionale a Multipleţilor P.L.x 
80/2012 – aviz; 

28. Proiectul de Lege privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate 
neregulamentar P.L.x 89/2012 – aviz; 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 90/2012 – aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Biochimiştilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 
P.L.x 91/2012 – aviz; 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă P.L.x 92/2012 – aviz; 
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32. 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; 

33. 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; 

34. 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; 

35. 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; 

36. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, solicitarea Biroului permanent referitoare la cazul domnului 
deputat Virgil Pop, pentru a întocmi proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor privind 
constatarea încetării unui mandat de deputat nr.31/206/25.04.2012; 

37. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Decizia Curţii Constituţionale nr.224 din 13 martie 2012 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.259 alin.(2) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii nr.31/263/23.04.2012; 

38. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Decizia Curţii Constituţionale nr.223 din 13 martie 2012 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.259 alin.(2) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii; 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 7 mai au început la 

ora 10.00 cu şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu Comisia 
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor şi cu 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia pentru cercetarea 
abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi ale Senatului României. Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat 
Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru audierea 
domnului Titus Corlăţean pentru funcţia de Ministru al Justiţiei.  

 
Membrii comisiilor reunite, la propunerea preşedintelui de şedinţă, au stabilit 

modul în care se va desfăşura audierea candidatului pentru funcţia de Ministru al Justiţiei. 
În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea de către candidat, a priorităţilor avute în 
vedere potrivit programului de guvernare, membrii comisiilor să poată  adresa întrebări şi 
să solicite clarificări acestuia, iar în final să se treacă la procedura de vot în vederea 
înaintării către Birourile permanente reunite a avizului consultativ al comisiilor reunite. 
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După aceste precizări care au avut loc, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a acordat cuvântul candidatului pentru funcţia 
de Ministru al Justiţiei. 

Domnul Titus Corlăţean a început prezentarea domniei sale şi a priorităţilor în 
domeniul justiţiei, ale Guvernului care va fi supus investirii de către Parlamentul 
României. 

În comentariul introductiv, domnia sa a precizat că, pentru o perioadă determinată, 
de 6-7 luni, până la viitoarele alegeri, Guvernul, în acest domeniu, îşi propune, în mod 
inevitabil, să se concentreze pe câteva din priorităţile reale ale guvernării şi ale statului 
român în domeniul justiţiei,  fiind vorba de continuitatea eforturilor statului român într-un 
domeniu esenţial pentru buna funcţionare a oricărei societăţi deoarece, dincolo de 
diferenţele de opinie la nivel politic, existente într-un ciclu politic sau altul, există un 
interes comun legat de o bună şi corectă funcţionare a justiţiei, în deplină independenţă, o 
justiţie care trebuie să răspundă aşteptărilor cetăţenilor. 

În continuare, domnul Titus Corlăţen a subliniat faptul că, în Capitolul Justiţie din 
Programul de guvernare, a Guvernului supus spre învestire, pentru a continua progresele 
în ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, o prioritate esenţială pentru 
parcursul european al justiţiei române este dată reformei necesare în justiţie. 

Din acest punct de vedere, domnia sa a enumerat principalele priorităţi ale sale 
astfel: prioritatea legată de adoptarea Codului de procedură civilă, astfel încât intrarea în 
vigoare să fie posibilă la 1 septembrie anul acesta, recunoscând meritele Parlamentului în 
acest sens şi a adresat rugămintea ca în perioada următoare, dacă este posibil într-o lună, 
maximum două, să se acorde votul final pe acest proiect de lege. Legat de acest lucru, 
domnia sa a precizat că va depune tot efortul pentru implementarea acestuia şi pentru 
asigurarea resurselor umane necesare prin găsirea de soluţii legate de redistribuirea 
personalului în sistem, de ocupare a posturilor vacante şi de detaşări. 

Referitor la prioritatea legată de celelalte două coduri, legile de punere în aplicare a 
Codul de procedură penală şi Codului penal, aflate în diferite stadii a procedurilor 
parlamentare, domnia sa a adresat un apel şi a asigurat că membrii Comisiilor vor avea 
toată colaborarea din partea Ministerului Justiţiei, pentru finalizarea procedurii legislative 
în timp util, astfel încât în primul semestru din 2013, Ministerul Justiţiei să poată pune în 
aplicare aceste Coduri. 

Domnia sa a precizat că o altă prioritate o reprezintă combaterea corupţiei care este 
în strânsă legătură cu obiectivul legat de Mecanismul de Cooperare şi Verificare, 
implementarea obiectivelor, priorităţilor, strategiei naţionale anticorupţie şi cu tot ceea ce 
presupune acest mecanism şi, de asemenea, este în strânsă legătură cu asigurarea 
standardelor de integritate conform practicilor europene în materie. În acest sens, domnia 
sa a subliniat faptul că, strategiile sectoriale în măsurile specifice pe care fiecare instituţie 
publică, în parte, trebuie să le adopte şi să le implementeze într-un termen scurt, vor 
reprezenta, de asemenea, priorităţi pentru Ministerul Justiţiei.  

Legat de strategia naţională anticorupţie, domnul Titus Corlăţean a exemplificat 
prin necesitatea ca Parlamentul să adopte, în termen scurt, solicitările de de ridicare a 
imunităţii parlamentarilor, subliniind faptul că nu mai există imunitate parlamentară decât 
pentru declaraţiile politice efectuate în exerciţiul mandatului de parlamentar. 

Domnia sa a menţionat faptul că, după semnalele diplomatice externe, inclusiv prin 
intermediul ambasadorilor acreditaţi la Bucureşti, există o aşteptare, exprimată şi de 
magistraţi şi de investitorii străini legată de instanţele specializate, tribunale specializate, 
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de exemplu, în materia insolvenţei şi falimentului, în materia familiei, minorului etc. 
Legat de acest lucru, domnia sa doreşte o avansare în aceste domenii, extinderea şi 
îmbunătăţirea asistenţei juridice din oficiu, gratuită precum şi generalizarea metodelor 
moderne de soluţionare prejudiciară a conflictelor prin mediere. 

Domnul Titus Corlăţean a precizat, în continuare, că şi-a propus să ajute instituţiile 
implicate în materia retrocedărilor şi printr-un dialog, de exemplu, cu instituţia agentului 
guvernamental care funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru 
identificarea unei soluţii optime, pentru implementarea cauzei hotărârii-pilot în materia 
drepturilor de proprietate. 

Referitor la aspectele bugetare ale anului 2013, domnia sa a făcut un apel la 
membrii Comisiilor pentru sprijin reciproc în vederea identificării resurselor bugetare 
necesare pentru a continua reformele începute în justiţie. 

În încheierea prezentării domniei sale, domnul Titus Corlăţean a precizat, în 
legătură cu acuzaţiile la adresa domniei sale conform cărora ar pune în pericol sistemul 
judiciar, că este o persoană care a crescut în spiritul respectării legii, care are o tradiţie în 
familie în acest sens, de mai multe generaţii de magistraţi, care doreşte să fie garantul 
independenţei reale a justiţiei şi care consideră că magistraţii trebuie respectaţi în deplina 
lor independenţă şi imparţialitate.  

După prezentarea principalelor direcţii avute în vedere, candidatului i s-au adresat 
întrebări de către membrii Comisiilor. 

Astfel, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, a invitat pe domnul deputat Tudor Chiuariu să adreseze întrebări.  

Domnul deputat Tudor Chiuariu a subliniat câteva specte legate de necesitatea 
adoptării unui calendar mai precis de adoptare a Codurilor, necesar şi pentru Raportul 
Comisiei Europene din vară. De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că Ministrului 
Justiţiei îi revine o sarcină importantă şi anume de a reinstaura autoritatea acestei funcţii 
pentru că nu este productiv pentru justiţia românească ca tot ce vine de la Comisia 
Europeană să fie repede adoptat şi pus în practică, uneori într-un mod defectuos.  

Domnul deputat Tudor Chiuariu a mai precizat că, doreşte ca domnul Titus 
Corlăţean să aibă în vedere, ca o temă prioritară a mandatului, condamnările României la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, România situându-se pe un loc nedorit în acest 
sens. 

În încheiere, domnul deputat Tudor Chiuariu a urat succes candidatului la funcţia 
de Ministru al Justiţiei în exercitarea mandatului. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, a adresat rugămintea membrilor Comisiilor reunite să aibă în vedere ce s-a 
expus deja din partea candidatului din Programul de guvernare şi să nu mai formuleze 
întrebări în acest sens. Domnia sa a acordat cuvântul domnului deputat Mircea Silvestru 
Lup. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a adresat două întrebări în sensul că, dacă 
împreună cu ceilalţi actori ai sistemului judiciar din România, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii, are în vedere suplimentarea numărului de 
magistraţi la judecătorii şi tribunale şi dacă are în vedere ca bugetul din 2013 să fie 
derulat prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, făcând demersurile corespunzătoare pentru 
constituirea structurilor economice corespunzătoare, la nivelul Înaltei Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
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Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, a precizat că şi domnia sa a dorit să adreseze candidatului aceste întrebări 
deoarece aceste probleme au fost discutate, de multe ori, de Comisia Juridică a Camerei 
Deputaţilor. 

Domnul deputat Sergiu Andon a formulat două întrebări în sensul ca domnul Titus 
Corlăţean să precizeze care este nota stării actuale a independenţei justiţiei din România 
şi ce intenţionează să facă pentru îmbunătăţirea acestei note, în eventualitatea în care nota 
nu este 10 plus şi cum apreciază candidatul stadiul relaţiilor funcţionale dintre Ministerul 
Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, domnia sa a formulat o 
sugestie şi anume ca Ministerul Justiţiei să-şi spună cuvântul în Guvern şi când e vorba 
de măsuri care, pe lângă alte efecte, cum a fost ordonanţa referitoare la impozitarea 
pensiilor, să scoată în evidenţă şi riscul aglomerării instanţelor printr-o cazuistică 
artificială şi sufocantă. În încheiere, domnia sa i-a urat candidatului succes. 

În continuare, domnul senator Gyorgy Frunda, domnul deputat Bogdan Ciucă, 
domnul deputat Gabriel Andronache, domnul deputat Octavian Popa, domnul senator 
Cseke Attila-Zoltan şi doamna deputat Florina Ruxandra Jipa au luat cuvântul pentru a 
adresa întrebări candidatului sau pentru a solicita unele clarificări referitoare atât în ceea 
ce priveşte plafonarea la 20% din valoarea de piaţă a sumei de despăgubire a foştilor 
proprietari, situaţia grea a judecătoriilor şi apropierea lor de cetăţeni, situaţia tribunalelor 
specializate, măsurile de luptă anticorupţie la care nu se face referire în Programul de 
guvernare la Capitolul VIII – Justiţie, la la garanţiile necesare că nu v-a iniţia proiecte de 
legi care să modifice sau să reducă din atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate sau că 
nu va da puncte de vedere favorabile unor iniţiative parlamentare care să vizeze acelaşi 
lucru, punctul de vedere referitor la situaţia domnului deputat Mircea Diaconu, propus 
pentru Ministerul Culturii, care se află într-o stare de incompatibilitate şi, în acelaşi timp, 
este cercetat pentru conflict de interese, notei acordate personalului Ministerului Justiţiei 
care a avizat favorabil acte emise de Guvern şi care au fost declarate, ulterior, 
neconstituţionale, de Curtea Constituţională, situaţia Hotărârii de Guvern privitoare la 
UMF Tg.Mureş, susţinerea CSM-ului, restituirea sumelor datorate magistraţilor cât şi 
ceea ce priveşte Tratatul Fiscal. 

Domnul Titus Corlăţean a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, după 
care preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii sale.  

În urma exprimării votului, cu majoritatea celor prezenţi (35 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă şi 2 abţineri), comisiile reunite au acordat un vot favorabil candidaturii 
domnului Titus Corlăţean pentru funcţia de ministru al justiţiei. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 7 mai au continuat 

cu şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor  cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului 
României. Şedinţa a fost condusă de către domnul senator Toni Greblă, preşedintele 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări pentru audierea domnului 
Mircea Duşa pentru funcţia de Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Membrii comisiilor reunite, la propunerea preşedintelui de şedinţă, au stabilit 
modul în care se va desfăşura audierea candidatului pentru funcţia de Ministru pentru 
Relaţia cu Parlamentul. În acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea de către candidat, a 
priorităţilor avute în vedere potrivit programului de guvernare, membrii comisiilor să 
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poată  adresa întrebări şi să solicite clarificări acestuia, iar în final să se treacă la 
procedura de vot în vederea înaintării către Birourile permanente reunite a avizului 
consultativ al comisiilor reunite. 

După aceste precizări care au avut loc, domnul senator Toni Greblă, preşedintele 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a acordat cuvântul 
candidatului pentru funcţia de Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

 
Domnul Mircea Duşa a început prezentarea domniei sale şi a priorităţilor în 

domeniul relaţiilor dintre grupurile parlamentare şi grupurile politice din Parlament. 
Domnia sa a precizat faptul că acest minister a existat şi până acum, numindu-se 
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, iar ridicarea la rang de Minister a fost 
făcută pentru a reda încrederea românilor în Parlament şi pentru a recunoaşte că 
Parlamentul este singurul forum legiuitor al ţării, iar Guvernul este subordonat 
Parlamentului şi că acesta trebuie să vină în faţa Parlamentului ori de câte ori Parlamentul 
solicită, pentru a informa, pentru a raporta asupra felului în care guvernează sau asupra 
felului în care acţionează într-un domeniu sau altul de activitate. 

În încheiere, domnia sa a precizat faptul că doreşte ca acest lucru să fie o acţiune 
comună, prin  revenirea la dezbateri reale în Parlament, la dezbateri cu respectarea 
Regulamentului şi a procedurilor parlamentare şi la un dialog pentru români şi la un 
dialog pentru a face în aşa fel încât ceea ce se adoptă în Parlament să fie legi pentru 
români. 

Domnul senator Toni Greblă a precizat faptul că, dincolo de o viziune strict 
tehnică, cu privire la urmărirea procesului legislativ în Parlament, ochiul Guvernului în 
această problemă, a văzut la domnul deputat Mircea Duşa o viziune politică mult mai 
amplă cu privire la întărirea rolului prestigiului Parlamentului şi al parlamentarilor şi îi 
doreşte succes în activitatea pe care o doreşte să o desfăşoare. 

În continuare, domnul deputat Bogdan Ciucă, domnul deputat Mircea Silvestru 
Lup, domnul deputat Sorin Stragea, domnul senator Dan Şova, domnul deputat Gabriel 
Andronache, domnul deputat Tudor Panţîru, domnul senator Cseke Attila-Zoltan şi 
domnul deputat Daniel Buda au luat cuvântul pentru a adresa întrebări candidatului sau 
pentru a solicita unele clarificări referitoare atât în ceea ce priveşte participarea la 
dezbaterile Comisiilor a factorilor de decizie din Guvern şi Ministere pentru evitarea 
amânărilor dezbaterilor proiectelor de legi, primirea de răspunsuri profesioniste la 
întrebări şi interpelări şi în termen, propunerea ca în aparatul de lucru pe care-l va avea la 
minister, să aibă câte un om specializat pentru fiecare Comisie de specialitate a 
Parlamentului, oameni de specialitate care să fie în temă cu propunerile legislative 
respective, găsirea unei soluţii legislative, pe care să o propună ca iniţiativă a Guvernului, 
să fie dezbătută în Parlament prin care să se stabilească un termen pentru dezbaterea 
obligatorie a ordonanţelor de urgenţă în cele două Camere ale Parlamentului, 
reprezentarea în plen, la nivelul ministerelor, cel puţin la nivel de secretar de stat, ataşării 
la fiecare proiect de lege a unui studiu de impact asupra neviolării drepturilor 
fundamentale, reducerea numărului ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern şi în ceea 
ce priveşte colaborarea cu Grupul UNPR-ului.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea a subliniat că există opt decizii ale Curţii 
Constituţionale, anterioare, plus două, după înfiinţarea grupului, care au consfinţit 
existenţa grupului UNPR şi adresează rugămintea domnului deputat Daniel Buda, 
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preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, de a retrage întrebarea domniei 
sale referitoare la colaborarea cu grupul UNPR. 

Domnul deputat Daniel Buda nu a dorit să-şi retragă întrebarea, a recunoscut 
deciziile Curţii Constituţionale, şi a dorit să un răspuns din partea candidatului la funcţia 
de ministru la această întrebare. 

Domnul Mircea Duşa a răspuns întrebărilor formulate de parlamentari, după care 
preşedintele de şedinţă a propus supunerea la vot a candidaturii sale.  

În urma exprimării votului, cu majoritatea celor prezenţi (24 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă şi 2 abţineri), comisiile reunite au acordat un vot favorabil candidaturii 
domnului Mircea Duşa pentru funcţia de ministru pentru relaţia cu Parlamentul. 

 
În urma acestui vot, domnul senator Toni greblă, declară inchise lucrările şedinţei 

comune, discuţiile continuând în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
dezbaterile, în fond, a iniţiativelor legislative din ordinea de zi. 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 8 mai 

începând cu ora 10.45 şi a fost condusă alternativ de domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei şi domnul Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

Domnul deputat Daniel Buda a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
dezbaterea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă P.L.x 82/2012 – fond. Această propunere a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul marginal 1, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de 
Comisie iar la punctul marginal 2, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat 
de domnul deputat Bogdan Ciucă. 

La punctele marginale 3 – 7, membrii Comisiei au aprobat amendamentele 
formulate de Comisie iar la punctul marginal 8, membrii Comisiei au aprobat textul în 
forma Senatului. 

La punctul marginal 9, membrii Comisiei au aprobat amendamentele formulate de 
domnul deputat Bogdan Ciucă şi Comisie iar la punctul marginal 10, membrii Comisiei 
au aprobat aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

La punctul marginal 11, membrii Comisiei au aprobat textul în forma Senatului iar 
la punctele marginale 12 şi 13, au aprobat amendamentele formulate de Comisie. 

Referitor la punctele marginale 14 - 16, membrii Comisiei au aprobat 
amendamentele formulate de Comisie. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaţilor raportul suplimentar 
de adoptare, cu amendamentele admise. 

 
 
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 Rădoi, director, 
doamna Alina Barbu, şef serviciu, doamna Anişoara Ştefănescu, consilier şi domnul 
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Decebal Ghinoiu, consilier, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Gabriela Scutea, 
procuror general adjunct, din partea Ministerului Public, domnul Răzvan Horaţiu Radu, 
subsecretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor Europene, doamna Carmen Elian, 
director, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi ofiţeri 
specialişti din partea Serviciului Român de Informaţii. 

Referitor la art.3 alin.(2), doamna Gabriela Scutea şi domnul Răzvan Horaţiu Radu 
au precizat că textul nu excede Directiva şi nu se află în contradicţie cu Convenţia pentru 
Drepturile Omului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de 
Comisie. 

La art.16 alin.(1), în urma explicaţiilor oferite de doamna procuror general adjunct, 
membrii Comisiei au aprobat au aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

Referitor la art.17, domnul deputat Varujan Vosganian şi-a însuşit amendamentul 
formulat de către Ministerului Afacerilor Europene şi, supus la vot, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor,  membrii celor două Comisii au hotărât să înainteze plenului 
Camerei Deputaţilor raportul suplimentar de adoptare, cu amendamentele admise. 

După dezbaterea acestei iniţiative legislative, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a declarat închisă şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi din data de 8 mai. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 9 mai 

începând cu ora 13.30 şi a fost condusă de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu dezbaterea 

punctelor 32 - 36, 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 32 – 36 să fie secrete. 

La punctul 35, în urma discuţiilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, a formulat o propunere de amânare a dezbaterilor, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 36, în urma discuţiilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, a formulat o propunere de amânare a dezbaterilor, propunere care, supusă la 
vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 34, în urma discuţiilor, 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 punctele 32 şi 33, 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. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative aflate pe 

ordinea de zi, astfel: 
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La punctele 3 – 31, 37 şi 38  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. 

 
 În urma epuizării dezbaterilor iniţiativelor legislative ale ordinii de zi, lucrările 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 9 mai au fost declarate 
închise. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 10 mai 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. 
 
 
 
 

                   PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,                          
Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat 


