
                                                                                                                                                             

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti,  20.06.2011 
      Nr. 31/635 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 15-16 iunie 2011 

    
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

15 şi 16 iunie 2011. 
În data de 15 iunie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 

Daniel Buda, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen 
Axenie, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, 
Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Ciprian Nicolae 
Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi 
Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

Au absentat în data de 15 iunie 2011 următorii deputaţi: Tudor Alexandru 
Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir şi Andi Sorin Pandele. 

Domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă a fost înlocuit de domnul deputat Dan 
Motreanu, iar domnul deputat Mihail Boldea a fost înlocuit de domnul deputat Tinel 
Gheorghe. 

În data de 16 iunie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen 
Axenie, Mihail Boldea, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Mircea Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, 
Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

Au absentat în data de 16 iunie 2011 următorii deputaţi: Liviu-Bogdan Ciucă, 
Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir şi Andi Sorin Pandele. 

Domnul deputat András-Levente Máte a fost înlocuit în data de 16 iunie 2011 de 
către domnul deputat Pál Arpád. 

În data de 15 iunie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte 
al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Daniel Buda. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale; 
PLx 100/2011 - fond 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, PLx 322/2011 –  fond; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale; Plx 325/2011 - fond 

4. Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov; Plx 
349/2011 – fond 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 
ianuarie 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; Plx 742/2010 - fond 

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind 
executorii judecătoreşti; Plx 203/2008– fond 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă; Plx 366/2011 – fond 

8. Proiectul de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice; Plx 229/2011 – fond 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după 
caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; Plx 199/2011 – fond 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru; PLx 611/2010 – fond 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Plx 
112/2011 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului ; PLx 332/2011 – fond 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 
privind falimentul instituţiilor de credit; PLx 385/2011 – fond 

14. Proiectul de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce 
candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia 
locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea 
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de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor; PLx 
345/2011 – fond 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială; PLx 346/ 2011 – fond 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009; PLx 
350/2011– fond 

17. Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării 
Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua 
Memoriei Victimelor Comunismului în România; PLx 382/2011 – fond 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală; Plx 496/2010 – fond 

19. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.1 alin.(2) lit.b) din Legea nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; PLx 
610/2010 – fond 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea 
aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Plx 634/2010 
– fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Plx 647/2010 
–  fond 

22. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor 
regimului totalitar comunist, Plx 244/2011–  fond 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; PLx 
341/2008 - aviz 

24. 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, PLx 718/2007– 
aviz; 

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, PLx 188/2011 - aviz; 

26. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.6 1al art.37 din Legea nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  Plx 390/2011 - aviz; 
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27. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune, Plx 351/2011 - aviz; 

28. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 privind 
administraţia publică locală; PLx 378/2011 -  aviz; 

29. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale, PLx 379/2011 -  aviz; 

30. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind 
instituţiile financiare nebancare; PLx 380/2011 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind 
protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României 
la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante; PLx 383/2011 
- aviz 

32. Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării; PLx 386/2011 -aviz 

33. Proiect de Lege privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a 
altor carburanţi regenerabili pentru transport; PLx 388/2011 - aviz 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri; PLx 389/2011 - aviz 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 
privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din 
industria berii, Plx 391/2011 -  aviz; 

36. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 
din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor; PLx 392/2011 - aviz 

37. Raportul de evaluare întocmit la data de 02.06.2011, întrucât urmare evaluării au 
fost identificate elemente de încălcare a regimului juridic al incompatibilităţilor 
de către domnul Drăgulescu Ştefan Iosif, deputat în Parlamentul României. 
Nr.31/596/7.06.2011 (pentru informare) 

38. Raportul de evaluare întocmit la data de 02.06.2011, întrucât urmare evaluării au 
fost identificate elemente de încălcare a regimului juridic al incompatibilităţilor 
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de către domnul Popa Forian, deputat în Parlamentul României. Nr. 
31/597/7.06.2011(pentru informare) 

39. Adresa Secretarului General prin care a transmis Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi scrisoarea Institutului pentru Politici Publice referitoare la situaţia a 
doi deputaţi, Ciprian Florin Luca şi Vasile Berci, care au fost surprinşi în timp ce 
votau pentru alţi colegi parlamentari. Nr.31/215/21.03.2011 

40. 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 

41. Scrisoarea din partea domnului deputat Mircea Giurgiu referitoare la 
incompatibilitatea între calitatea de deputat şi funcţia de preşedinte de sindicat; 
nr.31/575/31.05.2011 

42. Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor 
criminalităţii; E 15/2011 

43. Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie în materie civilă; E 16/2011 

44. Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală 
printre care şi reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul 
Observatorului european al contrafacerii şi al pirateriei, Oficiului pentru 
aromizarea în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale); E 
17/2011 

45. Comunicare a Comisiei privind protejarea intereselor financiare  ale Uniunii 
Europene prin măsuri de drept penal şi investigaţii administrative. O politică 
integrată pentru a proteja banii contribuabililor – COM (2011) 293; E 18/2011 

46. Propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile 
vamale – COM (2011) 285; E 19/2011 

 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus suplimentarea ordinii de zi cu o anexă 
curpinzând următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni 
în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul Neamţ, şi 
în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului 
situat în satul Secuieni, Plx 384/2011 -  aviz; 

2. Proiectul de Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în administrarea Societăţii 
Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriaşi, PLx 729/2010 -  
aviz; 

3. Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, 
PLx 592/2009 -  aviz; 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, PLx 
605/2010 -  aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut 
de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 
1987, nr.341/2004, PLx 52/2010 -  aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de 
la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004, PLx 593/2010 -  aviz; 

7. Propunerea legislativă modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, Plx 547/2010 -  aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătotii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, Plx 795/2010 -  aviz; 

9. Proiectul de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu 
Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-
Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a 
obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad"; PLx 363/2011 – fond 

 Supusă la vot, anexa la ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 Lucrările Comisiei juridice au început cu dezbaterea iniţiativelor legislative, în 
fond pe ordinea de zi, în şedinţă comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 
 La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii celor două comisii au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a propunerii 
legislative. 
 La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii celor două comisii au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. 
 La punctul 1, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii celor două comisii au 
hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a 
propunerii legislative. 
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 La punctul 9, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii celor două comisii au 
hotărât cu majoritate de voturi (3 voturi “împotrivă”), întocmirea unui raport comun 
de adoptare a proiectului de lege. 
 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative în fond pe 
ordinea de zi. 
 La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PLx 322/2011), 
domnul preşedinte Daniel Buda a propus reluarea discuţiilor asupra amendamentelor 
introduse în cadrul şedinţei din data de 7 iunie 2011, cu privire la promovarea 
judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe cale de concurs. 
 Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi doamna judecător Lidia Barac, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna judecător Corina Voicu, din partea Consiliului 
Superior al Magistraturii, doamna Livia Doina Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, doamna Gabriela Victoria Bârsan, preşedintele Secţiei de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Viorica Costiniu, 
judecător şi preşedinte de onoare al Asociaţiei Magistraţilor din România şi domnul 
Andrian Neacşu, judecător la Consiliul Superior al Magistraturii. 
 Doamna judecător Lidia Barac a precizat că Ministerul Justiţiei susţine proiectul 
de lege în forma iniţială înaintată Parlamentului şi nu susţine amendamentele domnului 
deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei. 
 Doamna judecător Corina Voicu a reamintit că, în calitate de reprezentant al 
Consiliului Superior al Magistraturii, susţine de asemenea, proiectul de lege în forma 
iniţiatorului. 
 Doamna preşedinte Livia Doina Stanciu a precizat că Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie este de acord cu proiectul de lege cu menţiunea că rezultatul etapei de verificare 
şi de evaluare a competenţelor profesionale a candidaţilor pentru funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se materializeze într-un aviz conform emis de către 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nu doar într-un aviz consultativ, pentru a da valoare 
activităţii deosebit de complexe pe care comisiile care se vor constitui la nivelul fiecărei 
secţii a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie urmează să o desfăşoare, cu scopul de a fi 
înaintat către Consiliul Superior al Magistraturii. Domnia sa a explicat că avizul 
conform nu afectează în nici un mod atribuţiile constituţionale vizând promovabilitatea 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care revin plenului Consiliul Superior al 
Magistraturii. Acest aviz conform pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar trebui să-l 
dea doar pe componenta profesională a candidatului pentru funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, urmează a fi completat de evaluarea pe care plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii urmează a o da pe componenta deontologică a 
candidaţilor şi pe susţinerea interviului de către candidaţi. 

 7



 Doamna judecător Corina Voicu a atras atenţia asupra faptului că avizul conform 
dat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar reprezenta o probă eliminatorie obligatorie în 
cadrul concursului de promovare, şi ar avea, prin urmare, o deosebită importanţă. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor până la sosirea 
domnului preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Horaţiu Dumbravă. 
 La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra iniţiativei 
legislative. 
 La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. 
 La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege. 
 La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. 
 La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (8 voturi „pentru” şi 6 voturi “împotrivă”), întocmirea unui 
raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 13, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 14, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 
 La punctul 15, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 
 La punctul 16, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 Şedinţa Comsiei a continuat cu dezbeterea iniţiativelor legislative în avizare, de 
pe ordinea de zi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 27 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 28 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 29 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 30 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
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La proiectul de lege prevăzut la punctul 31 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 32 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 33 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 34 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 35 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 36 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

 
Domnul preşedinte Daniel Buda a propus reluarea discuţiilor asupra punctului 2, 

în fond pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 
privind organizarea judiciară (PLx 322/2011) şi a făcut o recapitulare a punctelor de 
vedere susţinute de reprezentanţii celor trei instituţii juridice. 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin doamna preşedinte Livia Doina Stanciu,  
şi-a exprimat dorinţa de a da un aviz conform pe partea de competenţă profesională care 
poate fi cenzurat de plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu condiţia ca acesta să 
motiveze hotărârea de a nu-şi însuşi avizul conform dat de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie cu privire la promovarea sau respingerea candidatului la funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Domnia sa a adăugat de asemenea, că proiectul de 
lege în ansamblul său a reprezentat consecinţa unei noi viziuni asupra promovării la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, viziune avută de către Consiliul Superior al 
Magistraturii. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost de acord cu opiniile exprimate de 
către membrii Consiliului Superior al Magistraturii în sensul că vechea procedură 
prezenta o serie de imperfecţiuni şi datorită acestui considerent a acceptat ca împreună 
cu colegii din Consiliu şi cei din Ministerul Justiţiei să întocmească un proiect de lege 
care să modifice această procedură. Trecerea componentei profesionale în sarcina 
exclusivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost ideea membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat ca această 
activitate complexă pe care judecătorii supremi urmează să o exercite în baza 
prevederilor acestui proiect de act normativ să i se dea valoarea corespunzătoare prin 
înaintarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unui aviz conform. 
Promovabilitatea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aparţine în exclusivitate plenului 
Consiliul Superior al Magistraturii. Domnia sa a insistat asupra faptului că evaluarea pe 
care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o face pe competenţa profesională se cumulează 
cu evaluarea deontologică realizată de plenul Consiliului şi cu susţinerea candidatului în 
faţa acestuia. Prin urmare, promovarea unui candidat la funcţia de judecător al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie reprezintă un cumul al celor trei evaluări. De asemenea, 
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plenul Consiliului are posibilitatea de a motiva decizia de a nu îşi însuşi avizul pe care 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îl dă pe componenta profesională, în măsura în care va 
constata că acel aviz conform nu are acoperire în documentaţia sau punctajul pe care 
candidatul l-a obţinut pe baza criteriilor obiective de verificare a competenţelor sale 
profesionale. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus să se folosească termenul de „aviz“ şi 
nu „aviz conform“ sau „aviz consultativ“. 

Doamna preşedinte Livia Doina Stanciu a explicat că dacă se menţine termenul 
de „aviz“ fără a i se preciza calitatea juridică se va da naştere la interpretări divergente. 

Doamna preşedinte Gabriela Victoria Bârsan a explicat de asemenea, că în 
situaţia dată, conformitatea avizului dat în urma evaluării unui candidat nu obligă 
Consiliul Superior al Magistraturii să adopte aceeaşi decizie, această instituţie putând să 
motiveze de ce candidatul care a luat aviz conform pe componenta profesională nu 
poate acccede la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Domnia sa a explicat că avizul este 
încorporat într-o hotărâre, iar hotărârea are natura juridică a unui act administrativ şi, ca 
toate actele administrative cu caracter individual, este supus cenzurii şi nu poate obliga. 

Doamna judecător Lidia Barac a atras atenţia asupra faptului că hotărârea dată de 
plenul Consiliului Superior al Magistraturii este atacabilă, un eventual abuz de putere al 
acestuia fiind cenzurabil pe căile legale existente, însă un aviz conform este un aviz 
obligatoriu. Un aviz conform integrat în hotărârea dată de plenul Consiliului permite un 
atac pe calea recursului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, lucru care trebuie evitat. 

Domnul judecător Adrian Neacşu a insistat asupra necesităţii reglementării în 
lege a noţiunii de raport consultativ şi de recomandare motivată, noţiunea de aviz 
conform ridicând anumite dificultăţi, întrucât dacă se admite, toată puterea de decizie va 
aparţine consiliului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul 
Superior al Magistraturii va rămâne cu un rol pur decorativ. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a întrebat de ce nu se doreşte promovarea 
judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe bază de concurs. 

Domnul judecător Adrian Neacşu a explicat că un examen nu poate asigura  
verificarea tuturor competenţelor şi abilităţilor necesare pentru accederea la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, precizând că este nevoie de verificarea întregului trecut 
profesional - a lucărilor întocmite de candidat, a hotărârilor judecătoreşti şi a 
rechizitoriilor. 

Domnul preşedinte a supus la vot amendamentul formulat la alineatul (1) al 
articolului 52, prin care se stabilea ca modalitatea de promovare a judecătorilor la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie să fie concursul. Membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi aprobarea amendamentului. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot, de asemenea, şi proiectul de lege 
în ansamblul său. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise. 

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative de pe anexa 
la ordinea de zi. 
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 La punctul 2, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 3, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 4, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 5, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 6, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. 
 La punctul 7, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. 

La punctul 8, în fond pe anexa la ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de 
lege. 

Referitor la adresa Secretarului General, prevăzută la punctul 39 de pe ordinea 
de zi, prin care a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea 
Institutului pentru Politici Publice referitoare la situaţia a doi deputaţi, Ciprian Florin 
Luca şi Vasile Berci, care au fost surprinşi în timp ce votau pentru alţi colegi 
parlamentari, (nr.31/215/21.03.2011), membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (8 voturi împotriva aplicării sancţiunii, 6 voturi pentru aplicarea sancţiunii şi 7 
abţineri) să respingă propunerea de aplicare a sancţiunii domnilor deputaţi Ciprian 
Florin Luca, deputat PSD şi Vasile Berci, deputat PNL, cu interzicerea participării la 
lucrările Camerei timp de o zi. 
 La punctul 17, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 18, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative. 

La punctul 24, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La punctul 25, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

La punctul 26, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative. 

La punctul 40 de pe ordinea de zi, referitor la 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), membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

La punctul 41 de pe ordinea de zi, referitor la scrisoarea din partea domnului 
deputat Mircea Giurgiu cu privire la incompatibilitatea între calitatea de deputat şi 
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funcţia de preşedinte de sindicat (nr.31/575/31.05.2011), membrii Comsiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

La punctele 42-46 de pe ordinea de zi, referitoare la propunerile de Regulament 
ale Parlamentului European şi ale Consiliului, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor. 

La punctele 19-23, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor. 

 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise 
lucrările şedinţei din 15 iunie 2011.  

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 16 iunie 2011 cu dezbaterea 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 
Roxana Zegrean  
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