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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 03.09.2012 
      Nr. 31/618 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 27, 28, 29 şi 30 august 2012 
 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27 august 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel 
Buda, Bogdan Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel 
Andronache, Alina Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Tudor Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Silvestru Mircea 
Lup, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, 
Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au absentat 
doamna şi domnii deputaţi: Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa şi Vasile-Silviu 
Prigoană. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 28 august 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel 
Buda, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Alina Ştefania 
Gorghiu, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe 
Gabor, Mircea Grosaru, Silvestru Mircea Lup, Mate Andras-Levente, Eugen 
Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-
Nicolescu. Au absentat doamna şi domnii deputaţi: Adrian Gurzău, Ruxandra 
Florina Jipa, Sorin Andi Pandele şi Vasile-Silviu Prigoană. 

Domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, a fost înlocuit de domnul deputat 
Georgică Dumitru şi doamna deputat Carmen Axenie, a fost înlocuită de domnul 
deputat Gelu Vişan. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 29 şi 30 august 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
Daniel Buda, Bogdan Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel 
Andronache, Alina Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Tudor Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Silvestru Mircea 
Lup, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au absentat doamna şi domnii 
deputaţi: Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Mate Andras-Levente şi Vasile-
Silviu Prigoană. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină, scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate prin care transmite raportul 
de evaluare în ceea ce îl priveşte pe domnul deputat Florin Costin Pâslaru (rămas 
definitiv prin necontestare)  nr.31/21/ 20.02.2012; 

2. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi scrisoarea din partea domnului Cătălin Macovei, fost 
preşedintele al Agenţiei Naţionale de Integritate, referitoare la domnul deputat 
Sergiu Andon, nr.31/208/ 11.04.2012; 

3. Scrisoarea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, de către Biroul Pemanent al Camerei Deputaţilor, 
în vederea întocmirii unui raport pe marginea solicitării formulării cererii de 
începere a urmăririi penale faţă de domnul deputat BORBELY Laszlo, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor, împreună cu referatul procurorului de caz şi materialul 
probator din dosarul 35/P/2011 cuprinzând 5 volume (volumul I – 371 file, volumul 
II – 504 file, volumul III – 187 file, volumul IV – 505 file, volumul V – 242 file) 
nr.347/BP/05.04.2012; 

4. Scrisoarea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, transmisă Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, de către Biroul Pemanent al Camerei Deputaţilor, 
prin care este solicitată formularea cererii de începere a urmăririi penale împotriva 
domnului deputat Victor Paul Dobre, fost ministru delegate pentru administraţie, 
nr.765/BP/14.08.2012; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
P.L.x 47/2012 – fond; 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG 
nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 684/2011 – 
fond; 

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG 
nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 689/2011 – 
fond; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 
30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă P.l.x 274/2012 – fond; 

9. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie 
agricolă aferente activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii 
P.l.x 749/2010 – fond; 

10. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat 
al statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din 
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute 
persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a 
societăţilor P.L.x 142/2012 – fond; 
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11. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996 P.L.x 459/2010 – fond; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.14 din 
09.01.2003 - Legea partidelor politice P.L.x 168/2012 – fond; 
  13. Proiectul de Lege privind contractele de investiţii de interes public 
P.L.x 171/2012 – fond; 

14.   Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
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 172/2012 – fond;  

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 
privind sponsorizarea P.L.x 181/2012 – fond; 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice P.L.x 
194/2012 – fond; 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului P.L.x 197/2012 – fond; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului P.L.x 200/2012 – fond; 

19. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului P.L.x 206/2012 – fond; 

20. 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; 

21. Propunerea legislativă pentru completarea art.84 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului P.l.x 
158/2012 – fond; 

22. Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu 
ipotecă P.L.x 714/2011 – fond; 

23. Proiectul de Lege pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal P.L.x 99/2012 – fond; 

24. Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul 
privat al comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Fundulea, judeţul Călăraşi P.L.x 101/2012 – fond; 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind înfiinţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale P.L.x 
78/2012 – fond; 

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

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

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

29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind 
aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice P.L.x 14/2012 – fond; 

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

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

32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială P.L.x 106/2012 – fond; 

33. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării 
terenurilor agricole P.L.x 149/2012 – fond; 

34. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public 
al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa P.L.x 153/2012 – fond; 

35. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 P.L.x 143/2012 – fond; 

36. Proiectul de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic 
aerian P.L.x 259/2012 – fond; 

37. Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
privat al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în 
administrarea Consiliului Local al Orașului Fundulea, Judeţul Călăraşi, în vederea 
realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Oraşului Fundulea P.l.x 
262/2012 – fond; 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi muniţiilor, republicată P.l.x 267/2012 – fond; 

39. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind 
combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele 
decât cele prevăzute de acte normative în vigoare P.l.x 268/2012 – fond; 

40. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice P.L.x 108/2011 – fond; 

41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 
din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.L.x 65/2012 – fond; 

42. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale P.L.x 
100/2011 – fond; 

43. Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ 
donator P.L.x 63/2012 – fond; 
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44. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 196/2012 – 
fond; 

45. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
P.L.x 57/2012 – fond; 

46. Propunerea legislativă privind declararea municipiului Iaşi "Oraş 
iniţiator al Revoluţiei din decembrie 1989 " P.l.x 261/2012 – aviz; 

47. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 
privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 
cadavre în vederea transplantului P.L.x 263/2012 – aviz; 

48. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice P.l.x 265/2012 – aviz; 

49. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind 
protecţia desenelor şi modelelor P.l.x 269/2012 – aviz; 

50. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.l.x 270/2012 – aviz; 

51. Propunerea legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea 
nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 
P.l.x 271/2012 – aviz; 

52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la 
programul naţional de dezvoltare a infrastructurii P.L.x 272/2012 – aviz; 

53. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi 
prelungirea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de 
distrugere în masă şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la 
Washington, la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012 P.L.x 284/2012 
– aviz; 

 
 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 27 august 2012 cu studiul iniţiativelor 
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de 
zi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 28 
august au început la ora 10.20 şi a fost condusă de domnul deputat Daniel Buda, 
preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Referitor la dezbaterea punctelor 1 – 4 ale  ordinii de zi, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au aprobat, cu unanimitate de voturi, propunerea 
formulată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, de 
amânare a dezbaterilor în vederea aceste adrese să poată fi examinate, de către 
membrii Comisiei, în detaliu având în vederea complexităţii lor. 
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La punctul 51, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 53, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 46, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 47, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 48, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 49, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 50, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 52, în avizare, al ordinii de zi,membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctele 26 şi 5 - 8 în fond, ale ordinii de zi, la şedinţă a participat, în 
calitate de invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului 
Justiţiei. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctele 9 şi 10 în fond, ale ordinii de zi, s-a hotărât, la propunerea 
domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 11 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat, doamna Irina Alexe, şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 12 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat, doamna Irina Alexe, şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
supus la vot propunerea de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de 
lege formulată de domnul deputat Mate Andras Levente, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 13 în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui 
raport de respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 35 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, 
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propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de voturi (12 voturi 
pentru şi 3 voturi împotrivă). 

La punctul 14 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de 
invitaţi domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei şi 
doamna Irina Alexe, şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
supus la vot propunerea de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de 
lege formulată de domnul deputat Mate Andras Levente, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 în fond, ale ordinii de zi, s-a hotărât, la propunerea domnului 
deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 16 în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 
Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la vot propunerea de aprobare a unui 
raport de respingere a proiectului de lege formulată de domnul deputat Mate 
Andras Levente, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 17, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 18 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat doamna Simona Oproiu, şef serviciu, din partea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 20, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 19 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat doamna Simona Oproiu, şef serviciu, din partea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 21, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

La punctul 22 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 



 8

La punctul 23 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de 
invitaţi domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei şi 
domnul Gheorghe Marinescu, din partea Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport preliminar de respingere a 
proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă). 

La punctul 24 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 25 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de 
invitaţi domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei şi 
doamna Irina Alexe, şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
supus la vot propunerea de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de 
lege formulată de domnul deputat Mate Andras Levente, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 27 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 28 în fond, ale ordinii de zi, s-a hotărât, la propunerea domnului 
deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 29, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă). 

La punctul 30, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui raport de 
respingere a proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă). 

La punctul 31 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de lege, 
propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 32 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
supus la vot propunerea de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de 
lege formulată de domnul deputat Mate Andras Levente, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (o abţinere). 
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La punctele 33, 34 şi 37 în fond, ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor s-a 
hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 36 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Valentin Preda, secretar de stat, din partea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport preliminar de adoptare a 
proiectului de lege, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 38, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, a formulat o propunere de aprobare a unui raport 
preliminar de respingere a propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 39 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
formulat o propunere de aprobare a unui raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative, propunere care, supusă la vot, a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 40 în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor s-a hotărât, la 
propunerea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 41 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, secretar al Comisiei, a precizat că în 
foarte multe localităţi, imobilele sunt neocupate foarte mulţi ani deoarece fac 
obiectul proceselor de revendicare imobiliară iar primarii localităţilor respective au 
sute de persoane evacuate cărora nu le pot oferi spaţiu locativ. Domnia sa a mai 
precizat că a ţine aceste imobile neocupate, în aceste condiţii, nu este de dorit, 
pentru că ele pot fi folosite până la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătoreşti 
referitoare la revendicarea lor sau când încetează prevederile contractelor de 
închiriere încheiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 40/1999 privind 
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctele 42 şi 43 în fond, ale ordinii de zi, la şedinţă a participat, în 
calitate de invitat domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului 
Justiţiei. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

La punctul 44 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat doamna Irina Alexe, şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a 
supus la vot propunerea de aprobare a unui raport de respingere a proiectului de 
lege formulată de domnul deputat Mate Andras Levente, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 45 în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de 
invitaţi domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Irina Alexe, şef Departament pentru Relaţia cu Parlamentul, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi doamna Mariana Azoli, director, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 

Dezbaterile iniţiativelor legislative cu care Comisiei juridică a fost 
sesizată fiind epuizate, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi a declarat închise lucrările şedinţei din data de 28 august 
2012. 

   
 Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 29 şi 30 august 2012 cu studiul 
iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse 
pe ordinea de zi a proximei şedinţe. 
 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                    SECRETAR,                    

Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Alexandra Muşat 
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