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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 16.03.2011 
      Nr. 31/188 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 16 şi 17 martie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 şi 
17 martie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, Liviu-
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen 
Axenie, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup, András-Levente Máte, 
Ciprian-Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat următorii domni deputaţi: Ciprian Minodor Dobre şi Sorin Andi 
Pandele. 

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 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 

Codul civil, PLx 850/2010 – fond; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale 

şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, PLx 30/2011 – fond; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului 
Superior al Magistraturii, PLx 52/2011– fond; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 
privind ucenicia la locul de muncă, PLx 57/2011– aviz; 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului 
de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, PLx 58/2011– aviz; 

6. Propunerea legislativă privind participarea forţelor armate la operaţii în afara 
teritoriului statului român, Plx 59/2011– aviz; 
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7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, Plx 60/2011– 
aviz; 

8. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru 
acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii 
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat 
la Craiova la 7 septembrie 1940, Plx 62/2011– aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, Plx 63/2011– aviz; 

10. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului, 
Plx 72/2011– aviz; 

11. Proiectul de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană", PLx 73/2011– aviz; 

12. Proiectul de Lege privind calitatea aerului înconjurător, PLx 74/2011– aviz; 
13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, PLx 75/2011– aviz; 
14. Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 

persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la 
fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere 
şi agroalimentare, PLx 76/2011– aviz; 

15. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului 
director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 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 77/2011– aviz; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, PLx 80/2011– aviz; 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, PLx 
81/2011 – aviz; 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, PLx 82/2011 – aviz;  

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
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înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, PLx 83/2011 – 
aviz; 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul 
de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării 
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi 
supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare 
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, PLx 85/2011 
– aviz; 

21. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.74, art.75, 
art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului, Plx 
44/2011 – aviz; 

22. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională, Plx 45/2011 – aviz; 

23. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Rectorilor din România, Plx 46/2011 – aviz; 

24. Propunerea legislativă pentru completarea art.127 din Legea învăţământului 
nr.84/1995, Plx 47/2011 – aviz; 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Plx 48/2011 – 
aviz; 

26. Scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) - Inspecţia de Integritate 
prin care se transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi Raportul de evaluare a 
doamnei deputat Novac Brânduşa Cornelia, 31/127/ 2.03.2011 – pentru informare. 
 
 Punctele 2, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de pe ordinea de 
zi, au fost amânate o săptămână, cu unanimitate de voturi.  
 Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea proiectului de lege prevăzut la 
punctul 2 de pe ordinea de zi.  
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Sănătăţii, 
domnul Cristian Irimie, secretar de stat. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan-Liviu Ciucă a solicitat reprezentantului 
Ministerului Sănătăţii informaţii suplimentare cu privire la sintagma “substanţe 
pshihoactive”. Domnia sa a dorit să fie informat dacă expresia se referă şi la substanţele 
din categoria denumită generic droguri.  
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de lege, pe articole. 
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 Domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă a atras atenţia asupra faptului că o persoană 
cu tulburări psihice poate să aibă discernământul viciat, neputând astfel să îşi exprime 
consimţământul valabil.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat faptul că se pune problema dacă o 
persoană cu tulburări psihice îşi poate exprima acordul în cazul în care nu are 
discernământ. 
 Domnul secretar de stat Cristian Irimie a informat membrii Comisiei cu privire la 
faptul că termenii medicali sunt definiţi în cuprinsul art. 381, articol nou introdus în  
iniţiativă legislativă aflată în dezbatere. 
 Domnul prof. univ. dr. Nicolae Turcu a întrebat dacă această incapacitate de 
discernământ are relevanţă juridică. Domnia sa a propus eliminarea sintagmei capacitate 
de discernământ, propunând utilizarea termenului discernământ afectat, la lit. j) a art. 5. 
 Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a formulat un amendament la lit. n) a art. 
5, amendament aprobat cu  unanimitate de voturi.  
 Domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă a propus suspendarea dezbaterilor asupra 
acestui proiect de lege datorită complexităţii acestuia şi necesităţii studierii lui cu atenţie. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot amânarea dezbaterilor până la 
primirea raportului preliminar de la Comisia pentru sănătate. Propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu dezbaterea în 
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului 
Superior al Magistraturii, PL-x 52/2011, proiect aflat la punctul 3 pe ordinea de zi. 
 La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, doamna 
judecător Corina Voicu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat faptul că obiectul de reglementare al  
acestui proiect de lege constă într-o derogare în ceea ce priveşte cvorumul de lucru pentru 
Consiliul Superior al Magistraturii. Iniţiativa legislativă a fost necesară, având în vedere 
că înaintea adoptării acestei soluţii legislative Consiliul Superior al Magistraturii nu putea 
lucra din lipsă de cvorum.  
 Domnia sa a supus la vot aprobarea proiectului de lege în ansamblul său, 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea 
avizelor. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 5 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 6 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 7 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 8 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 9 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 10 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 12 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterile în fond asupra proiectului de Lege 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil - Cartea a III-a - 
„Despre bunuri”. 

La alineatul (4) al articolului 563 la amendamentul formulat de Ministerul Justiţiei 
domnul deputat Ciprian Nica a precizat că susţine forma amendată întrucât  este mai clară 
mai concisă, iar în procedura civilă există un principiu consacrat conform căruia 
hotărârea nu este opozabilă decât părţilor care sunt în proces. Mai mult, forma amendată 
corespunde mai bine tehnicii legislative. Supus la vot, amendamentul Ministerului 
Justiţiei a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La alineatul (9), nou introdus, al articolului 566, domnul deputat Ciprian Nica a 
solicitat Ministerului Justiţiei explicaţii referitoare la necesitatea introducerii acestui nou 
alineat. Ministerul Justiţiei a precizat că textul a fost introdus pentru o corelare cu regulile 
din materia cesiunii imobiliare artificiale. În urma acestei explicaţii domnul deputat 
Ciprian Nica a solicitat amânarea dezbaterilor asupra acestui punct, precizând că doreşte  
să studieze mai atent textul de lege. 

La alineatul (2) al articolului 577, domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a formulat 
un nou amendament şi a propus ca dezbaterile asupra acestui alineat să continue într-o 
proximă şedinţă, pentru ca între timp Ministerul Justiţiei să poată veni cu clarificări 
suplimentare în vederea susţinerii propriului amendament. 

La  alineatul (2) al articolului 591, membrii Comisiei au convenit asupra unei 
formulări cuprinzătoare a amendamentului, care să stabilească clar un raport just între 
autorul de bună-credinţă al lucrării şi proprietarul imobilului, încercând totodată să decidă 
asupra cuantumului despăgubirii.  

Pe de altă parte, doamna judecător Corina Voicu, din partea Consiliului Superior al 
Magistraturii, a atras atenţia asupra faptului că acest alineat face parte din în materia 
protecţiei dreptului de proprietate, solicitând membrilor Comisiei să ţină cont de faptul că 
textul de lege are ca obiect soluţionarea situaţiei în care un constructor de bună credinţă 
realizează o lucrare, fără contract, asupra unui teren care nu îi aparţine. 

În vederea formulării unui amendament clar şi cuprinzător, domnul preşedinte a 
propus amânarea dezbaterilor asupra acestui alineat, pentru o proximă şedinţă. 

La alineatul (1) al articolului 788, domnul preşedinte i-a sugerat domnului profesor 
Nicolae Turcu să formuleze, pentru o şedinţă ulterioară, un amendament care să aibă în 
vedere protejarea instituţiei fiduciei. 
  La alineatul (1) al articolului 793, domnul preşedinte a precizat că doreşte plasarea 
uzanţelor după valoarea serviciilor prestate de administrator. 

Domnul profesor Nicolae Turcu a explicat că ceea ce doreşte domnul preşedinte 
Daniel Buda nu este posibil în cazul respectiv deoarece criteriul valorii serviciului există 
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deja, valoarea fiind măsurabilă. Domnia sa a oferit ca alternativă eliminarea uzanţelor din 
textul de lege. În urma supunerii la vot, amendamentul a fost aprobat în forma  adoptată 
de Senat. 

La alineatul (1) al articolului 798, domnul preşedinte a solicitat amânarea 
dezbaterilor în vederea corelării cu dispoziţiile articolului 79 din Legea de punere în 
aplicare a Codului Civil. 

Domnul preşedinte a decis suspendarea discuţiilor asupra proiectului de lege 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, urmând ca 
dezbaterile să fie reluate în data de 17 martie 2011. 
 
 Domnul deputat András-Levente Máte a informat plenul Comisiei cu privire la 
faptul că a primit spre informare scrisoarea aflată la punctul 26 pe ordinea de zi - 
Scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) - Inspecţia de Integritate prin care se 
transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi Raportul de evaluare a doamnei 
deputat Novac Brânduşa Cornelia (31/127/ 2.03.2011) şi a considerat neadecvată 
corespondenţa între Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Agenţia Naţională de 
Integritate, care a înaintat Comisiei un document sub semnătura unui inspector de 
integritate şi nu sub semnătura preşedintelui Agenţiei. Domnia sa a solicitat să fie 
retrimisă scrisoarea la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi acesta să solicite 
Agenţiei Naţionale de Integritate să înainteze adresa la nivel de preşedinte. 
 Membrii Comisiei au fost de acord cu propunerea domnului deputat András-
Levente Máte.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat staff-ului să comunice Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din ziua de 16 martie 2011. 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua de 17 
martie 2011 cu dezbaterile în fond asupra proiectului de Lege pentru punerea în aplicare 
a Legii nr.287/2009 privind Codul civil. 
 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, doamna 
judecător Corina Voicu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi domnul  prof. 
univ. dr. Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei de Drept Privat a Consiliului Legislativ. 
 Dezbaterile din 17 martie au avut ca subiect conţinutul Cărţii a III-a - „Despre 
bunuri” din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr.511 din 24 iulie 2009, domnii deputaţi insistând asupra cuprinsului 
articolului 908 aliniatul (1) punctul 1. 
 La alineatul (2) al articolului 885, privind pierderea drepturilor reale „prin radierea 
lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dat prin înscris autentic notarial”, 
domnul vicepreşedinte Bogdan - Liviu Ciucă a reamintit că în discuţia purtată la 
momentul dezbaterii Codul civil, membrii Comisiei nu au fost de acord cu ideea ca 
înscrierea în cartea funciară să devină constitutivă de drepturi şi au hotărât că „dreptul de 
proprietate devine constitutiv prin înscrierea în cartea funciară după închiderea 
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cadastrului general”. Având în vedere cele de mai sus, domnul vicepreşedinte a solicitat 
să se realizeze o corelare între conţinutul alineatului (2) al articolului 885 şi conţinutul 
articolului 52¹, nou introdus, din Legea pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 
privind Codul civil.

La articolul 908 alineatul (1), domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a sesizat că 
forma adoptată de Senat a punctului 1 este incompletă şi creează confuzie. În urma 
discuţiilor asupra acestui punct domnii deputaţi Bogdan Ciucă şi Ciprian Nica, împreună 
cu domnul profesor Nicolae Turcu au formulat un nou amendament, care, supus la vot, a 
fost aprobat în unanimitate de membrii Comisiei. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din ziua de 17 martie 2011. 
 
                         PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                           Daniel Buda                                         Gabriel Andronache  
 
 
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
 
 
Referent, 
Ana-Maria Stănilă 
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