
                                                                                                                                                            

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti,04.10.2011 
      Nr. 31/913 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 19, 20, 21 şi 22 septembrie 2011 

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

19, 20, 21 şi 22 septembrie 2011.                                                                                              
În ziua de 19 septembrie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 

Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel 
Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Mircea Gurzău, 
Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor 
Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

A absentat în ziua de 19 septembrie 2011 doamna deputat Ruxandra Florina Jipa. 
În zilele de 20, 21 şi 22 septembrie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi 

doamne deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae 
Nica, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea,  
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Mircea Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, 
Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

A absentat de la lucrările Comisiei pe parcursul celor patru zile, domnul deputat 
Tudor Alexandru Chiuariu.

În ziua de 19 septembrie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 În ziua de 19 septembrie 2011, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
a Camerei Deputaţilor au convocat o şedinţă comună cu Comisia juridică, de numiri, 
disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului pentru a dezbate pe marginea adresei Birourilor 
permanente reunite, nr. 743 din 19 septembrie 2011, cu privire la contestaţia doamnei 
Sabina Funar referitoare la numirea sa în funcţia de consilier de conturi.  
 Şedinţa celor două Comisii reunite din data de 19 septembrie 2011 a fost amânată 
din lipsă de cvorum. 
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 Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în data de  
20 septembrie 2011 cu dezbaterea iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
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 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 
PLx 229/2010 - fond 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din 
serviciile de probaţiune; PLx 724/2010– fond 

4. Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace 
electronice; Plx 208/2011 – fond 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative; Plx 446/2011 – fond 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie; PLx 662/2010  – fond  

7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie; PLx 846/2010  – fond 

8. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; PLx 
845/2010  – fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998; Plx 438/2011  – fond 

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

 –

11. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; PLx 535/2005  – fond 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente; PLx 663/2010  – fond 

13. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de 
punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor 
financiare nebancare; Plx 687/2010 – fond 

14. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei; PLx 173/2009   – 
fond 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
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15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, PLx 493/2009 – fond 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2010 
privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, PLx 84/2011 – fond 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, PLx 297/2010 – fond 

18. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, PLx 453/2010 – 
fond 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, PLx 682/2010  – fond 

20. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de protecţie, PLx 517/2010  – fond 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2011 
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia, PLx 352/2011 – fond 

22. 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 – fond 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Plx 840/2007 – 
fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Plx 674/2010 – fond 

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OG 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, Plx 400/2011 – fond 

26. Propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope 
şi derivaţilor acestora, Plx 485/2011 – fond 

27. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, PLx 108/2011 – fond 

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 
privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului, PLx 607/2010 – fond 

29. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, PLx 
505/2011 – aviz 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, Plx 506/2011 – aviz 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Plx 507/2011 – aviz 

32. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal, Plx 
508/2011 – aviz 

33. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii,  PLx 511/2011 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2011 
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită 
a Fundaţiei "Lycée Français Anna-de-Noailles", PLx 512/2011 – aviz 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din gradiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, Plx 513/2011 
– aviz 

36. Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea 
sprijinirii mediului de afaceri, Plx 514/2011 – aviz 

37. Propunerea legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie 
(Europol), Plx 515/2011 – aviz  

38. Propunerea legislativă "Legea Arhivelor", Plx 516/2011 – aviz 
39. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea studioului teritorial Constanţa al Societăţii 

Române de Televiziune, Plx 450/2011 – aviz 
40. Propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, Plx 451/2011 – aviz 
41. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la 
Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 17 ianuarie 2011, PLx 493/2011 – 
aviz 

42. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile 
române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director 
al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011, PLx 494/2011 –aviz 
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43. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile 
române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului 
director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului 
stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea 
de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, 
şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 
2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române 
la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al 
Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, PLx 495/2011 –aviz 

44. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Confederaţia 
Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei între 
România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 
octombrie 1993, PLx 496/2011 – aviz 

45. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi 
mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011, PLx 497/2011 – aviz 

46. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 
Hanoi, la 13 aprilie 2011, PLx 498/2011 – aviz 

47. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională, Plx 501/2011 – aviz 

48. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2011 
pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, PLx 502/2011 – aviz 

49. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
şi a altor prevederi financiar-fiscale, PLx 503/2011 – aviz 

50. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, 
care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al 
accizelor pentru aceste cantităţi, PLx 504/2011 – aviz 

51. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la 
Riad la 26 aprilie 2011, PLx 509/2011 – aviz 

52. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 
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2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură, Plx 517/2011 - aviz 

53. Proiectul de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi 
impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate 
de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de 
împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, PLx 
518/2011 – aviz 

54. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, Plx 520/2011 – aviz 

55. Adresa Secretarului General prin care a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, nota privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr,35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru modificarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind statutul 
aleşilor locali şi a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vederea formulării unui punct de vedere. 

56. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Matei Brătianu prin care 
informează că este preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Poştă şi Comunicaţii şi 
începând cu luna mai 2011 s-a autosuspendat din calitatea de membru de sindicat, în 
vederea formulării unui punct de vedere, Nr.31/819/07.09.2011. 

57. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea din partea doamnei deputat Maria Eugenia Barna prin care 
informează că este vicepreşedinte al CNSLR- Frăţia, în vederea formulării unui 
punct de vedere. Nr.31/819/07.09.2011. 

58. 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.31/701/29.06.2011. 

59. Contestaţia Grupurilor parlamentare PSD şi PNL prin care contestă rezultatul votului 
dat în şedinţa de vot final din data de 21.06.2011 asupra PLx 158/2011 privind 
aprobarea OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.  
- Scrisoarea Institutului pentru Politici Publice referitoare a faptul că, în şedinţa de 
plen a Camerei Deputaţilor din data de 21 iunie 2011, 3 deputaţi au fost surprinşi de 
camerele de luat vederi ale reporterilor Impactnews în timp ce votau în numele altor 
colegi, nr.31/696/29.06.2011. 

60. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi scrisoarea din partea domnului deputat Mircea Giurgiu prin care solicită un 
punct de vedere referitoare la situaţia de incompatibilitate a calităţii de preşedinte de 
sindicat şi cea de deputat în urma adoptării Legii nr.134/2011 pentru completarea 
alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
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transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Nr.31/830/14.09.2011. 

61. E 29/2011 -fond- Comunicare a Comisiei privind Strategia Comisie de luptă  
anti-fraudă (COM 2011, 376) 

62. E 37/2011 -fond- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a ordonanţei asiguratorii europene de indisponibilizare a 
conturilor bancare în vederea facilităţii recuperării transfrontaliere a debitelor în 
materie civilă şi comercială (COM 2011, 445) 

63. E 39/2011-s- Propunere de Regulament şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului  (CE) nr.1931/2006 în ceea ce priveşte  includerea zonei 
Kaliningrad şi a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontieră 
eligibilă (COM 2011, 461) 

64. E 47/2011-s- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor 
geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (COM 2011, 530) 

 
 Lucrările Comisiei au început în ziua de 20 septembrie 2011 cu dezbaterea 
proiectului de lege aflat la punctul 28 pe ordinea de zi, referitor la aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi 
sportului (Plx 607/2010) în şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport.  
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii reunite au decis amânarea votului 
cu o săptămână, în vederea solicitării unui punct de vedere scris din partea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 21 septembrie 2011 
a început cu dezbaterea iniţiativelor legislative în fond, pe ordinea de zi. 
 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 3, 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 4, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
 La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 6, 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 7, 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 8, 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 9, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
 La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
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 La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 12, 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 13, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 14, 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 15, 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 16, 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 17, 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 18, 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 19, 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 20, 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 21, 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 22, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 23, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea  dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 24, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
 La punctul 25, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 26, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 27, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
  
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative în avizare, pe 
ordinea de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 11 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. 
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 30 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 31 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută 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 propunerea legislativă prevăzută la punctul 36 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 37 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 32 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 39 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 40 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 41 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 42 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 43 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 44 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 45 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 46 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 47 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 48 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 49 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 50 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 51 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 52 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 53 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 54 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctele 55-57 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 
 La punctele 61-63 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi întocmirea unor proiecte de opinie.  
 La punctul 64 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea dezbaterilor pentru proxima şedinţă. 

Ordinea de zi fiind epuizată domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise 
lucrările şedinţei din 21 septembrie 2011. 

 
  Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 22 septembrie 2011, cu dezbaterea 
proiectulului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, aflat la punctul 1, în 
fond, pe ordinea de zi.
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Lidia Barac, secretar de stat, domnul Mihail Udroiu, judecător, doamna Viorica 
Matei, judecător, domnul Radu Geamănu, consilier juridic şi domnul deputat Marton 
Arpad. 

În ziua de 22 septembrie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul 
Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În lipsa unui punct de vedere exprimat de către Autoritatea Electorală Permanentă, 
domnul deputat Florin Iordache a solicitat amânarea votului final asupra art. 211, literele  
n) şi r) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European.  

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor art. 211, literele n) şi r) din 
Legea nr.33/2007. 

Domnul deputat Florin Iordache a solicitat amânarea votului final asupra art.133,  
art. 50, lit. i) şi m) şi art. 52-61 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, explicând faptul că se 
impune discutarea acestuia după ce Autoritatea Electorală Permanentă va transmite un 
punct de vedere.  

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor art.133 , art. 50, lit. i) şi m) şi art. 
52-61 din Legea nr.35/2008. 

Domnul deputat Marton Arpad a susţinut forma iniţială a art. 112 alin. 6) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, explicând faptul că enunţurile “actele de schimbare a 
destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept” şi “ fapta constituie infracţiune şi se 
pedepseşte conform legii penale” ar trebui păstrată. 
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Domnul Mihail Udroiu, judecător din partea Ministerului Justiţiei, a fost de acord cu 
observaţia domnului deputat Marton Arpad, propunând introducerea acestor enunţuri prin 
două noi alineate, alin. (7) şi (8). 

În urma punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au aprobat 
amendamentele formulate de către domnul deputat Marton Arpad şi Ministerul Justiţiei la 
art. 112 alin. (7) şi (8) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat amânarea votului final asupra  
art. 15, alin. (1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, exprimându-şi îngrijorarea cu 
privire la confuzia care se poate naştere din menţionarea în cuprinsul definiţiei infracţiunii 
atât a vinovăţiei cât şi a imputabilităţii. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor art. 15, alin. (1) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal. 

Domnul deputat Marton Arpad a solicitat mai multe informaţii cu privire la 
amendamentul formulat de Ministerul Justiţiei la art. 83 alin. (4) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal. 

Domnul Mihail Udroiu, judecător din partea Ministerului Justiţiei, a  explicat faptul 
că instituţia amânării aplicării pedepsei reprezintă un element de noutate în sistemul penal 
românesc şi dintr-o eroare materială s-a făcut referire la hotărârea de condamnare pentru 
ipoteza în care instanţa de judecată hotărăşte amânarea aplicării pedepsei, motiv pentru 
care a fost îndreptată această eroare materială, având în vedere că aplicarea acestei instituţii 
nu se face prin pronunţarea unei hotărâri de condamnare. 

Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de către Ministerul Justiţiei la 
art. 83 alin. (4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. 

Cu privire la art.289 alin. (1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, domnul 
deputat Marton Arpad a apreciat că pedeapsa stabilită pentru infracţiunea de luare de mită 
este prea mare. 

Domnul Mihail Udroiu, judecător din partea Ministerului Justiţiei, a  explicat faptul 
că luarea de mită se află pe un palier de gravitate mai ridicat decât darea de mită, apreciind 
că se impune creşterea pedepsei cu închisoare între 3 la 10 ani. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat amendamentul Comisiei la 
art.289 alin. (1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. 

Domnul vicepreşedinte Florin Iordache a declarat închise lucrările Comisiei din ziua 
de 22 septembrie 2011. 
 

         PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
          Daniel BUDA                                                     Gabriel ANDRONACHE    
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