
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 10.02.2011 
      Nr. 31/64  

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 8 şi 9 februarie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 
februarie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan 
Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
András-Levente Máte, Carmen Ileana Moldovan, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi 
Pandele, Tudor Panţîru, Viorel Victor Ponta, Andrei-Valentin Sava, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat domnii deputaţi: Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Tudor Alexandru Chiuariu şi   
Ciprian Minodor Dobre. 

În şedinţa din 8 februarie 2011 domnul deputat Mihail Boldea a fost înlocuit de 
domnul deputat Mircea Toader. 

În ziua de 9 februarie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, 
Carmen Axenie, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina 
Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Carmen Ileana Moldovan, Ciprian Nicolae Nica, 
Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Viorel Victor Ponta, Andrei-Valentin Sava, 
Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat domnii deputaţi: Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Tudor Alexandru Chiuariu. 
În şedinţa din 9 februarie 2011 domnul deputat Mihail Boldea a fost înlocuit de 

domnul deputat Mircea Toader, iar domnul deputat Ciprian Minodor Dobre a fost înlocuit de domnul 
deputat Horea Uioreanu. 

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

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe 

lângă acestea, P.L.x 869/2010 - fond 
2. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi 

înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România, P.l.x 505/2010 - fond 
3. 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 

4.  Propunerea legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a înscrierii 
proprietarilor în cartea funciară, P.l.x 558/2009 - fond 

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



6. Propunerea legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii şi a mentenaţei 
pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de "Îmbunătăţiri Funciare"-SA, P.l.x 847/2010 - 
fond 

7. Propunerea legislativă pentru instituirea obligativităţii difuzării imnului naţional şi 
arborarea drapelului în şcolile din România, P.l.x 859/2010 - fond 

8. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii 
şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, P.L.x 643/2010 - fond 

9.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, P.L.x 665/2010 - fond 

10.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, P.L.x 404/2008 - fond 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, P.L.x 498/2008 - fond

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34 
din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, P.l.x 471/2010 - fond 

13. Propunerea legislativă privind activitatea de cămătărie, P.l.x 794/2010 - fond 
14. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei naţionale în memoria românilor -victime 

ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor şi ale Foametei organizate de regimul 
totalitar sovietic în nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie, P.l.x 796/2010 - fond 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, P.l.x 828/2010 - fond 

16. Reexaminarea Legii privind regimul juridic al falezelor şi plajelor Mării Negre, P.l.x 
835/2007 - fond 

17. 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, P.l.x 547/2010- fond 

18. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, P.l.x 795/2010 - fond 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului, P.L.x 454/2009 - fond  

20. Propunerea legislativă privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, 
europarlamentare şi prezidenţiale, P.l.x 603/2009 - fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările şi 
completările ulterioare, P.l.x 686/2010 - fond 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal, P.l.x 
702/2010 - fond 

23. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
P.l.x 740/2010 - fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, P.l.x 284/2010 - fond 

25. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, P.l.x 673/2010 - fond 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.337/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
P.l.x 809/2010 - fond 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, P.l.x 812/2010 - fond 
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28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Locuinţei nr.114/1996 
cu modificările şi completările ulterioare, P.l.x 582/2010 - fond 

29. Propunerea legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul 
trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român, P.l.x 815/2010 
- fond 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul 
circulaţiei juridice a terenurilor, P.l.x 321/2009 - fond 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, P.l.x 747/2010 - fond 

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

33. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României, P.l.x 435/2010 – fond 

34. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia pe 
drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, P.l.x 563/2010 – fond 

35. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, P.L.x 667/2010 – fond 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, P.L.x 668/2010 – fond 

37. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, P.L.x 669/2010 – fond 

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

39. Propunerea legislativă pentru alegerea Preşedintelui României, P.l.x 701/2010 – fond 
40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 

2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, P.l.x 741/2010 – fond 

41. Propunerea legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă 
nouă, P.l.x 811/2010 – fond 

42. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind 
dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la 
Bruxelles, la 23 iunie 2010, PLx 862/2010 – fond 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
P.l.x 880/2010 – aviz 

44. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, P.l.x 881/2010 – aviz 

45. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, P.l.x 882/2010 - aviz 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, P.l.x 883/2010 – aviz 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 85/1992, P.l.x 
884/2010 – aviz 

48. Propunerea legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social, P.l.x 885/2010 – aviz 

49. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, P.L.x 1/2011 – procedură de urgenţă 

50. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, P.L.x 2/2011 - procedură de urgenţă 

51. Proiectul de Lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei Mondiale pentru 
Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate 
la Geneva la 16 noiembrie 2007, P.L.x 6/2011 - aviz 
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52. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Bosnia şi 
Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul între România 
şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Sarajevo, la 20 februarie 2001, P.L.x 7/2011 – aviz 

53. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la 
Bucureşti la 12 iulie 2010, P.L.x 8/2011 – aviz 

54. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 27 
septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 
1990, P.L.x 9/2011 – aviz 

55. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 
septembrie 2010, PLx 10/2011 – aviz 

56. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 
şi la Bucureşti la 27 august 2010, P.L.x 11/2011 – aviz 

57. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2011 pentru 
modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a 
transporturilor, P.L.x 12/2011 – aviz 

58. Solicitarea Departamentului Legislativ înaintată Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, în care se solicită Secretarului general al Camerei Deputaţilor dispunerea republicării Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 31/14/31.01.2011 – diverse 

 
 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI a lucrărilor Comisiei din zilele de marţi, 8 februarie 2011, ora 
14.30 şi miercuri 9 februarie 2011, ora 9.30 
 

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

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

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România 
nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, P.l.x 502/2009 – reexaminare 

4. Adresa Secretarului General înaintată Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în 
vederea formulării unui punct de vedere asupra scrisorii domnului deputat Silviu Prigoană, prin care 
solicită analiza posibilităţii de a beneficia de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului de pană 
la 2 ani, 31/48/ 8.02.2011 – diverse 

5. Reexaminarea prevederilor art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004 în raport de Decizia Curţii Constituţionale nr.1609 din 9 decembrie 2010 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, 31/49/8.02.2011 – diverse 

 
Punctele 1, 5, 22 de pe ordinea de zi au fost amânate o săptămână, cu unanimitate de voturi. 

Punctele 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 30 au fost amânate două săptămâni, cu 
unanimitate de voturi.  
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Proiectul de lege aflat la punctul 8 de pe ordinea de zi a fost propus spre amânare cu două 
săptămâni, ca urmare a solicitării Ministerului Finanţelor Publice. Solicitarea a fost supusă la vot de 
domnul preşedinte Daniel Buda şi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege aflat la punctul 5 de pe ordinea de zi a fost propus spre amânare cu o 
săptămână, acesta urmând a fi dezbătut în şedinţă comună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci în 
data de 9 februarie 2011. Solicitarea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La solicitarea domnului senator Gabriel Mutu, care a transmis că este plecat din ţară, domnul 
preşedinte a supus la vot amânarea pentru două săptămâni a propunerii legislative aflate la punctul 
15 de pe ordinea de zi. Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus începerea dezbaterilor, în fond, a Propunerii 
legislative pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, 
din proprietatea lor comună în proprietatea statului român, aflată la punctului 29 de pe ordinea de 
zi.  

Domnul senator Ioan Ghişe a amintit faptul că această lege este supranumită „Legea 
Cojocaru”, după iniţiatorul său, domnul doctor economist, Constantin Cojocaru, şi a apreciat această 
propunere legislativă ca fiind un demers complex care poate fi definit prin 3 dimensiuni. O 
dimensiune juridică în sensul recunoaşterii faptului că ceea ce s-a trecut în proprietatea cetăţenilor ca 
urmare a multiplelor privatizări reprezintă mai puţin de 5% din ceea ce era în proprietatea cetăţenilor 
în anul 1990. Domnul senator Ioan Ghişe a menţionat faptul că din punct de vedere moral, adevăraţii 
proprietari vor fi repuşi în drepturi prin aplicarea acestei legi. Potrivit domniei sale, dimensiunea 
economică a acestei propuneri legislative se referă la propunerea de creare a unui fond naţional de 
investiţii care ar putea genera în 10 ani peste 600 de miliarde de euro, ceea ce ar putea reprezenta 
baza unor politici de dezvoltare şi politici sociale de mare anvergură. Domnul senator Ioan Ghişe a 
considerat că această propunere legislativă reprezintă o viziune dreaptă, generoasă şi eficientă pentru 
România, deşi a fost avizată negativ de Senat şi de Consiliul Legislativ.  

Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea acestei iniţiative legislative deoarece toate 
avizele sunt negative, inclusiv cel al Consiliul Legislativ, dar şi pentru că aplicarea soluţiilor 
legislative propuse ar implica instituirea unui alt sistem de impozitare, a unui alt regim de verificare a 
averilor.  

Propunerea legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, 
prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român, Pl-x 815/2010, a 
fost respinsă cu majoritate de voturi (16 voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă”). 

La punctul 58 de pe ordinea de zi au participat la dezbateri următorii invitaţi: domnul Dragoş 
Iliescu, preşedintele Consiliului Legislativ, domnul Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, 
domnul Sorin Popescu, preşedinte de secţie - Consiliul Legislativ. 

Avocatul Poporului, prin adresa cu nr.12716 din 29 decembrie 2010, înregistrată la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.31/14 din 31 ianuarie 2011, a solicitat Secretarului general al 
Camerei Deputaţilor să dispună  republicarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului, în Monitorul Oficial al României, Partea I, ca urmare a 
modificărilor şi completărilor aduse prin Legea nr.258/2010. 

Domnul Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a recomandat 
membrilor Comisiei să analizeze în ce măsură este corectă posibilitatea ca membrii acesteia să 
elaboreze o normă de interpretare, un punct de vedere în sensul interpretării unui act normativ.  

Domnul preşedinte a menţionat faptul că în practica Comisiei a fost evitată emiterea de 
puncte de vedere prin care să fie interpretate texte de lege în vigoare. Domnul deputat Daniel Buda a 
apreciat faptul că există o neconcordanţă între două norme ale aceleaşi situaţii de fapt, care nu pot să 
coexiste în aceeaşi lege. Opinia domnului preşedinte Daniel Buda este aceea că ultima normă 
prevalează faţă de prima normă, operând astfel o abrogare implicită. 

Domnul preşedinte a propus ca membrii Comisiei juridice să fie iniţiatorii unei propuneri 
legislative prin care să fie abrogat primul text din lege în mod expres şi menţinută ultima 
reglementare din legea în vigoare.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, faptul că 
aceasta nu poate emite un punct de vedere, o poziţie oficială prin care să se dea o normă de 
interpretare a unei legi în vigoare.  

 5



Soluţia propusă unanim de către membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru 
rezolvarea solicitării instituţiei Avocatul Poporului este aceea ca membrii Comisiei să iniţieze o 
propunere legislativă prin care să fie abrogat expres unul din cele două texte de lege aflate în 
neconcordanţă. 

Domnul Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, a fost de acord cu expunerea de 
motive a domnului preşedinte Daniel Buda, argumentând că nu s-a pus problema coexistării celor 
două texte de lege. Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a ridicat problema utilităţii punctului de 
vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru republicarea Legii nr. 35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. Domnul Valer Dorneanu a precizat că 
opinia Comisiei cu privire la textul care este aplicabil, respectiv art. 9, este suficientă pentru 
republicarea legii în discuţie. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a întrebat care va fi decizia Consiliului Legislativ după 
aprobarea textului art. 9 de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Domnul Dragoş Iliescu, 
preşedintele Consiliului Legislativ, a apreciat că norma ulterioară derogă de la norma precedentă, dar 
şi faptul că instituţia pe care o conduce nu are în atribuţii şi dispunerea modificării unui text dintr-o 
lege fără riscul de a fi acuzată de ingerinţă în activitatea Parlamentului.  

În continuarea dezbaterilor, domnia sa a explicat necesitatea introducerii unui asterisc în 
dreptul textului de lege care nu mai este aplicabil, în care să fie precizat faptul că potrivit Legii 
258/2010 textul respectiv a fost modificat, scopul acestor explicaţii suplimentare fiind orientarea 
deciziei organului de aplicare a legii. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus oferirea unui punct de vedere care să cuprindă 
părerile şi discuţiile din timpul şedinţei, accentuând faptul că Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, nu permite formularea unui punct de vedere oficial din partea 
Comisiei. Domnul deputat Daniel Buda a solicitat membrilor Comisiei să depună în Parlament o 
iniţiativă legislativă de abrogare expresă a unuia din cele două texte de lege contradictorii. 

La punctul 11, în fond, de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al 
art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
(P.L.x 498/2008) a fost respins cu majoritate de voturi (14 de voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”), 
urmând a se transmite Comisiei pentru industrii şi servicii un raport preliminar de respingere a 
iniţiativei legislative. Domnul deputat András-Levente Máte a susţinut acest proiect de lege. La 
dezbateri a participat din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul secretar de stat Ion Dascălu. 
Domnia sa a susţinut respingerea acestui proiect de lege.  

La punctul 25, în fond, de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, (P.L.x 
673/2010) a fost respinsă cu unanimitate de voturi, urmând a se transmite Comisiei pentru industrii 
şi servicii un raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative. Reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Interne, domnul secretar de stat Ion Dascălu, a susţinut respingerea acestei propuneri 
legislative. 

La punctul 34, în fond, de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru completarea Legii 
49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, (P.L.x 
563/2010) a fost respinsă cu unanimitate de voturi, urmând a se transmite Comisiei pentru industrii 
şi servicii un raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

La punctul 35, în fond, de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, (P.L.x 667/2010), a 
fost respins cu majoritate de voturi (14 de voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”). Domnul deputat 
Mircea Silvestru Lup a întrebat de ce este Comisia pentru industrii şi servicii sesizată pe propunerile 
legislative pe Ordonanţa 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Domnul deputat Iustin-
Marinel Cionca-Arghir a intervenit în dezbatere, adăugând că Regulamentul Camerei Deputaţilor 
prevede acest aspect, propunându-i domnului deputat Mircea Silvestru Lup să vină cu o iniţiativă 
legislativă de modificare a acestuia.  

Domnul secretar Gabriel Andronache a propus o acţiune comună de modificare a 
Regulamentului astfel încât Comisia să fie cea care se pronunţă pe probleme de norme juridice în 
materia circulaţiei pe drumurile publice, considerând anormală situaţia actuală în care Comisia pentru 
industrii şi servicii are putere de decizie asupra acestor chestiuni. Domnul preşedinte Daniel Buda 
confirmă existenţa acestei cutume. 
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La punctul 36, în fond, de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, (P.L.x 668/2010) a fost 
respins cu unanimitate de voturi. 

La punctul 37, în fond, de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, (P.L.x 669/2010) a fost 
respins cu unanimitate de voturi, urmând a se transmite Comisiei pentru industrii şi servicii un 
raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative. Domnul secretar Gabriel Andronache a supus 
la vot propunerea de respingere formulată de domnul deputat András-Levente Máte. 

Şedinţa a continuat cu examinarea, în fond, a punctului 38 de pe ordinea de zi. Domnul 
deputat András-Levente Máte a propus respingerea acestei iniţiative legislative, motivând că 
amendamentele trebuie discutate după ce Comisia pentru industrii şi servicii, sesizată în fond, le va 
dezbate.  

La punctul 38 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, (P.L.x 
674/2010) a fost respinsă cu unanimitate de voturi, urmând a se transmite Comisiei pentru industrii 
şi servicii un raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a adus în discuţie propunerea ANCPI de a amâna punctul 4, 
în fond, de pe ordinea de zi, în condiţiile în care s-a lucrat la o formă a acestei propuneri legislative şi 
se doreşte adoptarea unei formule care să permită înscrierea terenurilor în cartea funciară în mod 
gratuit.  

Punctul 4, în fond, de pe ordinea de zi, a fost amânat pentru 2 săptămâni cu unanimitate de 
voturi. 

Domnul Corneliu Burada, vicepreşedintele ANRMAP, a solicitat discutarea punctelor 12, 26, 
27, deoarece privesc aceeaşi lege, OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

La punctul 27, în fond, de pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru modificarea OUG 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, (P.L.x 812/2010) a fost amânată două 
săptămâni cu majoritate de voturi (1 vot „împotrivă”). La dezbateri a participat în calitate de invitat 
domnul Corneliu Burada, vicepreşedintele ANRMAP. 

Domnul senator Emilian Frâncu a propus amendarea OUG 34/2006 deoarece nici modificarea 
făcută anul trecut asupra acesteia nu tranşează problema creşterii cu până la 50% a valorii 
contractului, stabilită iniţial pentru achiziţiile publice. În plus, domnia sa a susţinut modificarea 
punctului i) al acestei ordonanţe, în sensul eliminării ultimei părţi a acestui punct, care se referă la 
posibilitatea creşterii valorii unui contract cu până la 50% din valoarea stabilită iniţial, argumentând 
această modificare prin: eliminarea practicii de a oferta la licitaţii cu preţuri care nu acoperă costurile 
reale, responsabilizarea autorităţii contractante cu privire la întocmirea documentaţiei de atribuire 
prin stabilirea unei marje de maxim 20% pentru modificarea valorii contractelor şi prin reducerea 
cheltuielilor publice nejustificate şi netransparente care îşi au originea în actele adiţionale semnate 
după încheierea contractelor iniţiale. 

Domnul Corneliu Burada, vicepreşedintele ANRMAP, a precizat faptul că Guvernul nu este 
de acord cu promovarea acestei iniţiative legislative. Domnia sa a reamintit faptul că această 
propunere a mai fost discutată în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi a motivat poziţia 
Guvernului prin prisma discuţiilor anterioare din Comisie şi a atenţionărilor venite din partea DG 
REGIO (Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene) şi din partea Uniunii 
Europene, de a nu periclita proiectele a căror valoare creşte cu mai mult de 20 %, dar şi a sugestiilor 
de a se porni de la principiul de nevinovăţie în procesul de atribuire a contractelor publice. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a admis posibilitatea apariţiei de lucrări suplimentare, 
neprevăzute, care implică fonduri mai mari de 20% din valoare iniţială a contractului, şi a sugerat 
căutarea unui mecanism mai precis care să supravegheze mai bine suplimentarea contractelor 
publice. Având în vedere faptul că în realitate majoritatea contractelor implică, din diverse motive, 
suplimentări de până la 50%, domnul deputat Bogdan Ciucă a ridicat problema competenţei celor 
care se ocupă de documentaţia acestor lucrări publice. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a propus adoptarea propunerii legislative în forma 
iniţiatorului, urmând a identifica pe parcurs dacă există situaţii în care vor fi blocate sau nefinalizate 
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diverse proiecte din cauza acestei limitări a suplimentărilor până la 20%, urmând a interveni în acel 
moment pentru rezolvarea particulară a situaţiilor respective. Domnia sa a susţinut că va vota această 
iniţiativă legislativă. 

Domnul senator Emilian Frâncu a precizat că subscrie la argumentele domnului deputat 
Mircea Silvestru Lup, considerând greşită atitudinea ANRMAP de  a porni de la cele mai mici 
excepţii, dar şi că o marjă de 50% este enormă. Domnia sa a prezentat un scurt istoric al acestei 
propuneri legislative, menţionând că Guvernul României a completat textul propunerii legislative 
prin introducerea sintagmei “cazuri temeinic motivate” pentru păstrarea posibilităţii de suplimentare 
a contractelor până la 50%. În continuare, domnia sa a considerat această sintagmă mult prea vagă şi 
a solicitat găsirea unei alte formulări, mai clare, propunând sintagma “calamităţi naturale” pentru a 
responsabiliza folosirea banului public, a limita cazurile de suplimentare nejustificate şi de risipire a 
banului public.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a apreciat argumentele solide ale iniţiatorului, atrăgând 
atenţia asupra necesităţii modificării modalităţii de aplicare a legii, pentru a elimina portiţele de 
interpretare a legii, dar şi aplicarea diferită a acesteia în regiuni diverse ale ţării. Domnia sa a 
menţionat că problema porneşte de la atribuirea contractelor, din cauza firmelor care stabilesc preţuri 
mici, nerealiste, doar pentru a câştiga licitaţia, bazându-se pe suplimentări ulterioare. Domnul 
preşedinte Daniel Buda a considerat că este nevoie de supravegherea atentă a întregului traseu al 
acestor atribuiri publice, nu numai în etapa actelor adiţionale, propunând amânarea acestei iniţiative 
legislative şi a solicitat iniţiatorului găsirea unei formulări clare.  

Domnul senator Emilian Frâncu a prezentat şi alte exemple de interpretare a legilor prin 
folosirea unor sintagme vagi, neclare. Un astfel de exemplu se referă la sintagma “de îndată” care 
poate să însemne şi 21 de zile. Plecând de la acest exemplu, domnia sa a considerat că eliminarea 
excepţiilor şi a sintagmelor de tipul “temeinic justificate” poate îmbunătăţi aplicarea legii. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat iniţiativa bună a domnului senator şi a 
considerat că deşi membrii Comisiei au aceeaşi părere, legea va fi amânată constant din lipsa de curaj 
pentru luarea de decizii care strică jocurile grupurilor de interese. Domnul deputat Daniel Buda a 
motivat solicitarea de amânare a anumitor iniţiative legislative din dorinţa de a scoate legi bune, de a 
aduce clarificările necesare. 

În contextul în care majoritatea achiziţiilor publice sunt însoţite de suplimentări ulterioare de 
fonduri, de până la 50%, domnul deputat Bogdan Ciucă a considerat că România ar face economii 
consistente dacă nu ar mai fi permise aceste suplimentări. Vicepreşedintele Comisiei a atras atenţia 
asupra faptului că dosarele se fac în baza unei documentaţii serioase, iar suplimentările la valoarea 
iniţială arată lipsa de responsabilitate, de profesionalism a celor implicaţi. De aceea, a propus un 
amendament prin care să fie sancţionaţi dur, inclusiv cu pierderea locului de muncă, cei care lucrează 
la dosarul de documentaţie şi care fac greşeli în evaluarea lucrărilor, permiţând astfel suplimentări 
consistente. 

Domnul Corneliu Burada, vicepreşedintele ANRMAP, a amintit că Legea 278/2010 care 
modifică OUG nr. 34/2006, stabileşte ca regulă excepţională suplimentarea cu până 50% din valoarea 
iniţială a contractului, responsabilitatea acestei majorări fiind în totalitate a autorităţii contractante. 
Reprezentantul ANRMAP a prezentat Comisiei cele trei părţi ale procesului de achiziţie publică: 
partea de planificare, în care se estimează valorile contractelor pe baza dosarelor, partea de procedură 
reglementată de ANRMAP şi partea propriu-zisă de derulare a contractului. Prin urmare, domnia sa a 
apreciat faptul că tot ceea ce poate fi incriminat drept deviere de la lege privind valoarea iniţială a 
contractului reprezintă responsabilitatea managerială a fiecărei autorităţii contractante, reamintind că 
orice majorare de contract se face exclusiv în cadrul unui buget şi a menţiunii exprese în contract a 
acestei posibilităţi.  

Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus realizarea unui alte documentaţii, a unei alte licitaţii 
pentru lucrările necesare a fi efectuate ulterior, în situaţia în care este vorba de o majorare cu 50% din 
valoarea iniţială. Domnul Corneliu Burada a fost de acord cu argumentaţia domnului deputat Bogdan 
Ciucă, însă a atras atenţia asupra cazurilor în care lucrările iniţiale şi cele ulterioare nu pot fi separate 
din punct de vedere tehnic, nu pot fi realizate de constructori diferiţi. Domnul deputat Bogdan Ciucă 
a considerat că argumentele domnului Burada nu se susţin nici din punct de vedere teoretic, de vreme 
ce există o mare probabilitate ca acelaşi constructor să propună cel mai mic preţ pentru lucrările de 
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suplimentare. Domnul Corneliu Burada a precizat că situaţiile prezentate de dânsul se susţin atât 
teoretic, cât şi practic.  

Domnul senator Emilian Frâncu a propus membrilor Comisiei să dea un exemplu prin 
adoptarea unui act clar, neinterpretabil de fiecare administraţie publică locală, care să reglementeze 
piaţa formatoare de venituri. 

În continuarea discuţiilor, domnul preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul domnului deputat 
Cornel Ştirbeţ. Domnia sa nu consideră că o dată cu stabilirea acestei limite de suplimentare la 20%, 
s-ar reduce cheltuielile cu achiziţiile deoarece vor putea fi găsite alte metode de acoperire a 
cheltuielilor suplimentare. Având în vedere legislaţia europeană în domeniul licitaţiilor publice, dar şi 
faptul că la licitaţiile din România participă şi firme europene, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a 
apreciat că trebuie păstrată posibilitatea suplimentării cu până la 50%, în cazuri excepţionale. 

Reprezentantul ANRMAP a menţionat faptul că nu se pune problema de impunere a 
suplimentării cu până la 50%, Comisia Europeana atrăgând atenţia doar asupra posibilităţii de blocare 
a lucrărilor publice care nu pot fi finalizate decât cu această suplimentare. 

Domnul deputat Daniel Buda a apreciat faptul că există o problemă cu aplicarea legii şi a 
propus schimbarea condiţiilor concrete în care se pot modifica preţurile licitaţilor, indiferent de suma 
cheltuită în plus. Domnia sa a invocat în continuare teoria imprevizibilităţii din Dreptul Civil, de la 
Teoria Obligaţiilor, menţionând necesitatea stabilirii exacte a situaţiilor imprevizibile, în care pot fi 
făcute majorări la preţul iniţial.  

În acest sens, domnul deputat Daniel Buda a propus căutarea unei formule şi a unei unităţi de 
măsură care să reziste în timp. Referitor la valoare minimă la care poate fi achiziţionată o lucrare 
publică, domnia sa a atras atenţia asupra cazurilor în care diferite firme au câştigat licitaţii cu un preţ 
sub 85% din valoarea lucrării stabilită de studiul de fezabilitate. Domnul deputat Daniel Buda a 
reamintit faptul că în actul normativ privind parteneriatului public-privat a fost introdusă taxa de 5%, 
necesară pentru contestarea în instanţă a licitaţiei cu scopul protejării de şantajul firmelor de 
apartament.  

În continuarea discuţiilor, domnul preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul doamnei deputat 
Florina Jipa, care a salutat iniţiativa legislativă a domnului senator Emilian Frâncu, dar a apreciat că 
membrii Comisiei nu sunt pregătiţi să adopte în cadrul acestei şedinţe această propunere legislativă, 
propunând amânarea ei. 

În urma acestei solicitării de amânare, domnul preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul 
iniţiatorului legii, domnul senator Emilian Frâncu.  

Domnia sa şi-a exprimat acordul cu privire la amânare, comunicând trei variante de ieşire din 
situaţia actuală. Prima variantă s-a referit la păstrarea formei iniţiale a legii, în care marja de 
suplimentare este stabilită la 20%, formă cu care, potrivit domnului senator a fost de acord şi Comisia 
Europeană. A doua variantă a implicat schimbarea sintagmei “temeinic motivată” cu sintagma “forţă 
majoră”, fiind o instituţie definită în dreptul  românesc, sau cu ceva similar, care să restricţioneze 
posibilitatea de interpretare a autorităţilor publice locale. Cea de-a treia variantă propusă de domnul 
senator ar modifica marja de suplimentare a cazurilor excepţionale, până la 30%.  

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat reprezentantului ANRMAP să reţină cele discutate şi 
să înainteze propuneri în acest sens.  

În continuare, domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot amânarea cu două săptămâni a 
punctelor 12, 26 şi 27, în fond, de pe ordinea de zi.  

Propunerea de amânare a fost aprobată cu majoritate de voturi (1 vot “împotrivă”).  
 Dezbaterea a continuat cu examinarea în fond a punctului 42 de pe ordinea de zi. La 
dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul 
secretar de stat Anton Niculescu. Domnul secretar de stat din cadrul MAE a propus promovarea 
proiectului cu celeritate. Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă, care a preluat conducerea lucrărilor, 
a supus la vot adoptarea acestui proiect de lege. Iniţiativa legislativă a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

Domnul deputat Andras-Levente Mate a propus respingerea punctului 6, în fond, de pe 
ordinea de zi. Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a supus la vot propunerea de respingere. 
Propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

În continuarea şedinţei s-a trecut la examinarea punctului 14 de pe ordinea de zi, în fond.  

 9



La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Guvernului României, domnul 
Ştefan Gati, ministru-secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, din partea 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul secretar de stat Vasile Timiş. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a dat cuvântul domnului deputat Tudor Panţîru, 
iniţiatorul acestei propuneri legislative. Domnul deputat Tudor Panţîru a adus la cunoştinţa 
membrilor Comisiei avizul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
şi şi-a exprimat dezacordul cu privire la propunerea Guvernului de respingere, explicând diferenţa 
între victimele comunismului, în memoria cărora s-a stabilit o zi de comemorare, şi victimele 
regimului sovietic, respectiv români masacraţi datorită naţionalităţii lor. Domnia sa a propus avizarea 
favorabilă a acestei iniţiative legislative.  

Domnul deputat Bogdan Ciucă a reamintit faptul că s-a stabilit că invitaţii trebuie să rămână 
la şedinţe pentru a-şi susţine punctele de vedere. Domnul Florin Iordache a prezentat punctul de 
vedere al PSD-ului şi a propus susţinerea iniţiativei legislative. Doamna Alina Gorghiu a menţionat 
faptul că şi grupul PNL susţine propunerea legislativă a domnului deputat Tudor Panţîru. Având în 
vedere poziţia celor două grupuri parlamentare, domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a continuat 
şedinţa cu dezbaterea în fond a iniţiativei legislative. 

 
 
 
Domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi apoi votului 

titlul propunerii legislative. Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a propus un amendament de 
modificare a titlului legii. Amendamentul de la pct. 1 a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate 
de voturi.  

La pct. 2 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. Amendamentul domnului deputat Mircea Irimescu a fost respins. 

La pct. 3 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

La pct. 4 a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei naţionale în memoria românilor -victime ale 
masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor şi ale Foametei organizate de regimul 
totalitar sovietic în nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie, P.l.x 796/2010, cu amendamentele 
admise, a fost aprobată cu majoritate de voturi (14 voturi “pentru” şi 3 voturi „împotrivă”). 

Domnul preşedinte Daniel Buda a preluat conducerea şedinţei şi a dat cuvântul domnului 
George Costin, secretar de stat SSPR (Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor). 
Domnia sa a propus respingerea punctelor 17 şi 18, în fond, de pe ordinea de zi, explicând că există 
deja iniţiat la Guvern un proiect de ordonanţă pe aceeaşi temă.  

Domnul deputat Daniel Buda a propus amânarea cu două săptămâni a punctelor 17 şi 18, 
în fond de pe ordinea de zi, cu menţiunea că este aşteptată ordonanţa de urgenţă pe aceste domenii. 
Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea punctului 10, în fond, de pe ordinea de zi, 
având în vedere faptul că şi Comisia pentru sănătate şi familie a transmis un raport preliminar de 
respingere. Respingerea punctului 10, în fond, de pe ordinea de zi, a fost aprobată cu majoritate 
de voturi (12 voturi „pentru” şi 2 „împotrivă”). 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat amânarea cu o săptămână a punctului 22, în 
fond, de pe ordinea de zi, pentru a putea studia mai bine documentele. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa a continuat cu propunerea domnului preşedinte Daniel Buda de respingere a 
punctului 28, în fond, de pe ordinea de zi. Respingerea propunerii legislative aflate la punctul 28 a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (o abţinere). 
 Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea punctului 41, în fond, de pe ordinea de zi. 
Respingerea punctului 41 a fost aprobată cu majoritate de voturi (13 voturi “pentru” şi 1 
abţinere). 

În continuarea şedinţei s-a trecut la examinarea punctului 13 de pe ordinea de zi, în fond.  
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La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
secretar de stat Lidia Barac. Domnia sa a comunicat faptul că Guvernul nu susţine iniţiativa 
legislativă, pentru că infracţiunea de camătă este reglementată în noul Cod Penal, iar termenii din 
iniţiativa legislativă deviază conţinutul structural al infracţiunii în forma clasică, prin utilizarea unor 
expresii neprecise, precum „dobândă excesivă”. Domnul deputat Daniel Buda a precizat că înţelege 
raţionamentul Ministerului Justiţiei, de aceea domnia sa a propus amânarea discutării acestei 
iniţiative legislative pentru două săptămâni. Doamna Lidia Barac a menţionat faptul că infracţiunea 
de camătă este deja reglementată la art.351 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I din 24 iulie 2009 – care urmează să intre în vigoare la odată 
ce va fi stabilită prin Legea pentru punerea în aplicare a Codului penal. Propunerea de amânare a 
punctului 13 de pe ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Domnul Andras-Levente Mate a propus respingerea punctului 7, în fond, de pe ordinea de zi 
explicând că este vorba de o dublă reglementare.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot propunerea de respingere a Propunerii 
legislative pentru instituirea obligativităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în 
şcolile din România, P.l.x 859/2010, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.  

În continuarea şedinţei s-a trecut la examinarea punctului 19 de pe ordinea de zi, în fond.  
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Lidia 

Barac, secretar de stat. Domnia sa a comunicat faptul că Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. 
Domnul preşedinte Daniel Buda a propus respingerea acestei iniţiative legislative. Solicitarea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la punctul 21 de pe ordinea de zi, reprezentantul Guvernului a transmis faptul că 
nu susţine această iniţiativă legislativă deoarece norma propusă se regăseşte ca şi variantă în art.84, 
alin.3 din Codul penal. Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea acestei propuneri 
legislative. Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu examinarea, în fond, a 
punctului 23 al ordinii de zi, iar domnul preşedinte a solicitat amânarea acestei propuneri legislative 
până când va fi prezent la dezbateri şi domnul deputat Mihail Boldea. Solicitarea de amânare cu 
două săptămâni a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Din cauza lipsei reprezentanţilor MADR, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea cu 
două săptămâni a punctului 30 de pe ordinea de zi  

Punctele 32 şi 40 au fost amânate cu unanimitate de voturi.  
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea, în fond, a 

punctelor 20, 24, 33, 39.  
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Autorităţii Electorale Permanente, 

domnul director Cristian-Alexandru Leahu. Domnia sa a comunicat faptul că nu susţine aceste 
propuneri legislative. Iniţiativele legislative prevăzute la punctele 20, 24, 33, 39 au fost respinse cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea iniţiativei legislative de la punctul 9 de 
pe ordinea de zi, întrucât se află în dezbatere la plenul Camerei Deputaţilor un proiect de lege pe 
tema malpraxisului. Solicitarea de respingere a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abţinere).  

Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat amânarea propunerii legislative de la punctul 31 
de pe ordinea de zi până la primirea ordonanţei de modificare a Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006. 

Solicitarea domnului preşedinte Daniel Buda, de amânare cu două săptămâni a punctului 
16 de pe ordinea de zi, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a predat conducerea lucrărilor domnului vicepreşedinte 
Bogdan Ciucă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 43 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 44 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa a continuat cu examinarea propunerii legislative prevăzute la punctul 45 de pe 
ordinea de zi. Domnul deputat Gabriel Andronache a propus avizarea negativă, iar membrii Comisiei 
au adoptat avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 46 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 47 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 48 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 51 membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă 
cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 52 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 54 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 55 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 56 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 57 membrii Comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în data de 9 februarie 2011. 
Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat dezbaterea materialelor aflate la secţiunea 

„Diverse” de pe anexa la ordinea de zi.  
Referitor la Adresa Secretarului General înaintată Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi în vederea formulării unui punct de vedere asupra scrisorii domnului deputat Silviu 
Prigoană, prin care solicită analiza posibilităţii de a beneficia de concediu pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului de până la 2 ani, domnul preşedinte Daniel Buda a apreciat că “mandatul de 
parlamentar nu poate fi revocat, suspendat sau întrerupt”, astfel încât cererea domnului deputat 
Silviu Prigoană nu poate fi acceptată, anticipând respingerea sa. 

În urma luărilor de cuvânt de către domnii deputaţi Bogdan Ciucă, Tudor Panţîru, Florin 
Iordache şi Ciprian Nica, s-a ajuns la concluzia unanimă că mandatul de parlamentar nu poate fi 
întrerupt şi nici nu există posibilitatea ca un parlamentar să beneficieze de concediu.  

De altfel, în raport de prevederile Legii nr.92/2006 privind statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în raport de prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare, se pot constata următoarele: conform art.8 din Legea 
nr.96/2006 “mandatul de deputat sau senator nu poate fi întrerupt, suspendat sau revocat”. În 
conformitate cu prevederile art.8 alin.1 lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă, 
reprezentând indemnizaţie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, se acordă la cerere, în baza 
următoarelor documente: dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau după caz, 
declaraţie pe proprie răspundere prin care să rezulte că solicitantul se află în concediu pentru 
creşterea copilului pentru acordarea drepturilor prevăzute la articolele 1 si 2.  

Faţă de aspectele menţionate mai sus, domnul deputat Prigoană nu ar putea beneficia de 
concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, întrucât raporturile de muncă ale 
domniei sale ar trebui suspendate, iar raportat la prevederile art.2 din Legea nr.96/2006, mandatul 
domniei sale nu poate fi suspendat. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus formularea unui punct de vedere potrivit căruia 
cererea domnului deputat Silviu Prigoană să fie respinsă. Propunerea domnului preşedinte a fost 
supusă la vot şi aprobată cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
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La punctul 5 de pe anexa la ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art.147 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.134² din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea 
dispoziţiilor art.21 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale, nr.1609 din 9 decembrie 2010 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.21 alin.(2) din Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.70 din 27 ianuarie 2011, trimisă cu adresa nr.43 BP din 7 februarie 2011, înregistrată cu nr.31/49 
din 8 februarie 2011.  
 Potrivit dispoziţiilor art.147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, dispoziţiile din 
legile în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul nu pune de acord 
prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. 
 În conformitate cu prevederile art.134² din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, „în cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art.147 
alin. (1) din Constituţia României, republicată, dispoziţiile declarate neconstituţionale din legi, din 
regulamente şi din ordonanţe aprobate prin lege îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale, termen pe durata căruia aceste dispoziţii sunt suspendate 
de drept. În cazul în care Camera Deputaţilor a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent va 
sesiza Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia în al cărui domeniu de activitate se 
încadrează respectivul act normativ în vederea reexaminării textelor şi punerii lor în acord cu 
prevederile Constituţiei. Textele revizuite se constituie într-o iniţiativă legislativă care se distribuie 
deputaţilor. După trecerea unui termen de 7 zile, înăuntrul căruia se pot depune amendamente, cele 
două comisii elaborează, în termen de 5 zile, un raport asupra iniţiativei legislative care se supune 
dezbaterii şi adoptării plenului Camerei Deputaţilor. Iniţiativa legislativă se adoptă cu majoritatea 
cerută de caracterul actului normativ şi se trimite Senatului”. 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât să 
înainteze Biroului permanent o propunere legislativă privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea 
contenciosului administrativ nr.544/2004, pentru a fi supusă dezbaterii  parlamentare. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 
  
 
 
                       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
                         Daniel Buda                                          Gabriel Andronache  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar 
Rodica Penescu 
 
Referent 
Ana-Maria Stănilă 
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