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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele 23-25 noiembrie 2010,  fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina Ştefania 
Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor 
Chiuariu, Marinel Cionca, Ciprian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, 
Ruxandra Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Carmen Moldovan, 
Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor Panţîru, Sorin 
Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat domnii deputaţi Mircea Grosaru, Victor Ponta Andrei şi 
Valentin Sava. 

În ziua de 24 noiembrie, la dezbaterea proiectului de lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată (P.L.x 412/2010), următorii deputaţi au fost 
înlocuiţi: Daniel Bărbulescu de Eugen Bădălan, Mihail Boldea de Sever 
Vionescu-Cotoi, Sorin Pandele de Dumitru Pardău, Andrei Sava de Claudia 
Boghievici şi Gabriel Tiţa-Nicolescu de Eugenia Maria Barna. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi 
recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum 
şi al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, P.L.x 590/2010-fond 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr.101 din 22.05.1992, P.l.x 657/2010 - fond 

3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, 
P.L.x 412/2010 - fond 
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4.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, P.l.x 
251/2010- fond 

5. Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor 
afectate de construcţia infrastructurii de transport, P.L.x 575/2009-fond 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, P.L.x 506/2010-fond 

7. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de protecţie, P.L.x 517/2010-fond 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe 
cuprinse în "lista interzisă", P.l.x 525/2010-fond 

9.  Proiectul de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, P.L.x 526/2010-fond 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea 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 528/2010-fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
85/2006 privind procedura insolvenţei; P.l.x 533/2010-fond 

12. Proiectul de Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul 
ajutorului de stat în agricultură; P.L.x 548/2010-fond 

13. Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al 
Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat 
în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române"; P.l.x 559/2010- fond 

14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii voluntariatului 
nr.195/2001; P.l.x 565/2010-fond 

15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului 
Comercial din 16 aprilie 1887; P.l.x 567/2010-fond 

16. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 
noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic; P.l.x 576/2010-fond 

17. Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby; P.l.x 
581/2010-fond 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a 
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic; P.l.x 585/2010-fond 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului; 
P.L.x 607/2010-fond 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Codului de Procedură Civilă cu toate modificările şi completările ulterioare; P.l.x 
612/2010-fond 

21. Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele 
privatizării; P.L.x 622/2010-fond 
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22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.122/2006 privind azilul în România; P.L.x 642/2010-fond 

23. 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 

24. Propunerea legislativă 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 652/2010-fond 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar - fiscale; P.L.x 
661/2010-aviz 

26. Proiectul de Lege privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit 
sau alte mijloace şi practici oculte; P.L.x 664/2010-aviz 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; P.L.x 
666/2010-aviz 

28. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, 
case memoriale şi colecţii publice; P.L.x 670/2010-aviz 

29. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială; P.l.x 671/2010-aviz 

30.  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii, în vederea declarării - Zilei Naţionale de Rugăciune - ca sărbătoare legală 
nelucrătoare; P.l.x 672/2010-aviz 
 

 
În ziua de 23 noiembrie lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au fost conduse de către domnul preşedinte al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi Daniel Buda. 

Domnul deputat Mihail Boldea a propus suplimentarea ordinii de zi 
cu propunerea legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din Legea 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 433⁄2009). Supusă la vot, propunerea 
domnului deputat a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Florin Iordache a propus, de asemenea, 
suplimentarea ordinii de zi cu propunerea legislativă 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). Supusă la vot, 
propunerea domnului deputat a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 
dezbaterea iniţiativelor legislative, în fond, de pe ordinea de zi. 

Punctele 1, 4, 7, 11, 13, 17, 20, 21, 23 de pe ordinea de zi, au fost 
amânate cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, s-a fost hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru data de 24 noiembrie, ora 10.00. 

           
La pct.2, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct.5, în fond pe ordinea zi. 
Titlul proiectului de lege a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul Capitolului I a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 1 a fost adoptat un amendament al deputaţilor Peter Lakatos, 

Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente. După alin. (1) al art. 1 a fost introdus un 
nou alineat, alin. (2) ca amendament al deputaţilor Peter  Lakatos, Erdei 
Doloczki, Mate Andras – Levente, Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel 
Balcan, Matei Brătianu. 

La art. 2 a fost adoptat un amendament al deputaţilor Peter Lakatos, 
Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente, Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel 
Balcan, Matei Brătianu. 

La art. 3 a fost adoptat un amendament al deputaţilor Daniel Buda, 
Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  Lakatos, 
Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente. 

La art. 4 a fost adoptat un amendament al Comisiei juridice. 
Amendamentul formulat de deputaţii Daniel Buda, Bogdan Liviu Ciucă, Aurelia 
Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  Lakatos, Erdei 
Doloczki, Mate Andras – Levente a fost respins. De asemenea, şi amendamentul 
formulat de domnul deputat Mircea Toader a fost respins. 

Titlul Capitolului II a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 5 a fost adoptat un amendament de eliminare formulat de 

deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  
Lakatos, Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente. 

La art. 6, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
După alin. (1) a fost introdus un nou alineat, alin. (2), ca amendament al 
deputaţilor Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu. 

La art. 7 şi 8 au fost adoptate amendamente de eliminare formulate 
de deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, 
Peter  Lakatos, Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente. Amendamentul formulat 
de domnul deputat Mircea Toader la art. 8 a fost respins. 

Titlul Capitolului III a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 9 a fost adoptat un amendament al deputaţilor Daniel Buda, 

Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu. 
La art. 10 alin. (1) a fost adoptat un amendament al domnului 

deputat Mircea Toader. La alin. (2) şi (3) au fost adoptate amendamentele 
formulate de deputaţii Daniel Buda, Ciprian Dobre, Aurelia Vasile, Dumitru 
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Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  Lakatos, Erdei Doloczki, Mate 
Andras – Levente. După alin. (3) au fost introduse trei noi alineate, respectiv alin. 
(4)  - (6), ca amendamente ale deputaţilor Daniel Buda, Ciprian Dobre, Aurelia 
Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  Lakatos, Erdei 
Doloczki, Mate Andras – Levente. 

La art. 11 fost adoptat un amendament al domnului deputat Mircea 
Toader. Amendamentul formulat de deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, 
Viorel Balcan, Matei Brătianu a fost respins. 

Titlul Capitolului IV a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 12 a fost adoptat un amendament de eliminare formulat de 

deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu. 
La alin. (1) al art. 13 a fost adoptat un amendament al deputaţilor 

Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  Lakatos, 
Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente, iar alin. (2) a fost adoptat în forma de la 
Senat. 

După art. 13 a fost introdus un nou articol, art. 131, ca amendament 
al domnului deputat Mircea Toader. Amendamentul propus pentru art. 131 de 
către deputaţii Peter  Lakatos, Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente a fost 
respins. 

Titlul Capitolului V a fost adoptat în forma de la Senat. 
 La art. 14 a fost adoptat un amendament al deputaţilor Aurelia 

Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu.  
La art. 15 a fost adoptat un amendament al deputaţilor Aurelia 

Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  Lakatos, Erdei 
Doloczki, Mate Andras – Levente 

La art. 16 – 19 au fost adoptate amendamente de eliminare formulate 
de deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, 
Peter  Lakatos, Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente. 

La art. 20 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. Amendamentul Comisiei pentru industrii a fost respins. 

La art. 21 a fost adoptat amendamentul dde eliminare formulat de 
deputaţii Aurelia Vasile, Dumitru Chiriţă, Viorel Balcan, Matei Brătianu, Peter  
Lakatos, Erdei Doloczki, Mate Andras – Levente. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui raport de adoptare asupra proiectului de lege. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct.6, în fond pe ordinea zi. La 
dezbatere a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei 
doamna Claudia Roşianu, consilier juridic.    

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat un 
amendament de tehnică legislativă. 

La preambulul art. I a fost adoptat, de asemenea, un amendament de 
tehnică legislativă. La preambulul pct. 1 al art. 1 a fost adoptat un amendament 
de tehnică legislativă. Alin. (1) al art. 6 a fost menţinut în forma de la Senat.  
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Pct. 2 de la Senat, referitor la introducerea la art. 7 după alin. (3) a 
unui nou alineat, alin. (31), a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă la 
preambul, iar conţinutul alin. (31) a fost menţinut în forma Senatului. 

La pct. 3, referitor la introducerea la art. 13 după lit. c) a unei noi 
litere, lit. d), a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat 
Tudor Panţâru.  

Pct. 4, referitor la modificarea art. 21, a fost menţinut în forma de la 
Senat. 

La pct. 5, referitor la art. 22, la preambul a fost adoptat un 
amendament de tehnică legislativă, alin. (1) – (3) au fost menţinute în forma 
Senatului, iar la alin. (4) a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul 
deputat Tudor Panţâru.  

La art. II a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

unui raport de adoptare asupra proiectului de lege. 
La pct.8, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi întocmirea unui raport de adoptare asupra proiectului de 
lege. 

La pct.9, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere asupra proiectului 
de lege. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct.10, în fond pe ordinea zi. La 
dezbatere a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei 
doamna Claudia Roşianu, consilier juridic.  

La titlu a fost adoptat un amendament al Comisiei juridice. La 
articolul unic a fost, de asemenea, adoptat un amendament al Comisiei juridice. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi întocmirea 
unui raport de adoptare asupra proiectului de lege. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct.12, în fond pe ordinea zi. 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  şi servicii specifice 
a transmis un raport preliminar favorabil, cu amendamente.  

La titlu a fost adoptat amendamentul domnului deputat Stelian Fuia. 
La preambulul art. 1, devenit art. I, a fost adoptat un amendament al 

Comisiei pentru agricultură. Lit. a), b), d), f) şi g) au fost adoptate în forma 
propusă de iniţiator, la lit. c), e), h) şi i) au fost adoptate amendamente ale 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  şi servicii 
specifice. 

După alin. (1) al art. 1 a fost introdus un nou alineat, alin. (2), ca 
amendament al  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  şi 
servicii specifice. 

La art. 2 a fost adoptat un amendament de eliminare al Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  şi servicii specifice. 

După art. I a fost introdus un articol nou, art. II , ca amendament al 
domnilor deputaţi Constantin Chirilă şi Stelian Fuia. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi 
întocmirea unui raport de adoptare asupra proiectului de lege. 
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La pct.14, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
proiectului de lege, care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, sesizată, de asemenea, pentru dezbatere în fond. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct.15, în fond pe ordinea zi. La 
dezbatere a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei 
doamna Claudia Roşianu, consilier juridic.  

La titlu a fost adoptat un amendament al Comisiei juridice. La 
articolul unic a fost, de asemenea, adoptat un amendament al Comisiei juridice. 

 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi întocmirea 
unui raport de adoptare asupra proiectului de lege. 

La pct.16, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a proiectului de 
lege. 

La pct.18, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a proiectului de 
lege. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct.19, în fond pe ordinea zi.  
Titlul proiectului de lege a fost adoptat în forma de la Senat. 
Preambulul articolului unic a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat în forma propusă de 

iniţiator. 
Pct.1 - 4 au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct.5 de la Senat, a fost adoptat un amendament al Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 
Pct. 6 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi întocmirea 

unui raport de adoptare asupra proiectului de lege. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct.22, în fond pe 

ordinea zi.     
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Irina Alexe 

– şef Departament Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi domnul Cătălin Necula – director al Direcţiei Azil şi Integrare din 
cadrul Oficiului Român pentru Imigrări. 

Titlul legii a fost adoptat în forma din proiectul de lege. 
Preambulul art. I a fost adoptat în forma din proiectul de lege. 
Pct. 1- 4 au fost adoptate în forma propusă prin proiectul de lege. 
La preambulul pct. 5 a fost adoptat un amendament de tehnică 

legislativă. Textul pct. 5 a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
La pct. 6, referitor la introducerea la art. 20 a trei noi alineate după 

alin. (6), respectiv alin. (7) – (9); alin. (7) şi (8) au fost adoptate în forma din 
proiectul de lege, iar la alin. (9) a fost adoptat un amendament al Comisiei 
juridice şi Comisiei pentru apărare. 

Pct. 7 a fost adoptat în forma din proiectul de lege.  
La preambulul pct. 8 a fost adoptat un amendament de tehnică 

legislativă. Textul pct. 8 a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
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La pct. 9 a fost adoptat un amendament al Comisiei juridice şi 
Comisiei pentru apărare. 

Art. II a fost adoptat în forma din proiectul de lege. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi întocmirea 

unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
La pct.24, în fond pe ordinea zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a proiectului de 
lege. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea iniţiativelor legislative, 

în avizare, de pe ordinea de zi. 
La punctul 25, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 

avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 26, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 

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

avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 28, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 

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

avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 
La punctul 30, de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât 

avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
 
La propunerea legislativă de modificare şi completare a art.82¹ din 

Legea 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 433⁄2009), de pe anexa la 
ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri) întocmirea unui raport de adoptare. 

La propunerea legislativă 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), de pe anexa la ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa 
Comisiei din data de 23 noiembrie 2010. 

 
În ziua de 24 noiembrie, şedinţa Comisiei juridice a continuat cu 

dezbaterea proiectului de lege aflat la punctul 3, în fond, pe ordinea de zi (P.L.x 
412⁄2010). 

Lucrările Comisiei juridice au început, în data de 24 noiembrie 2010, 
cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de zi.  

La dezbatere au participat, în calitate de invitaţi din partea 
Ministerului Justiţiei doamna Lidia Barac, secretar de stat, doamna Cristina 
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Irimia, consilier juridic, domnul George Bădin Miclăuş, consilier juridic; din 
partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie domnul Virgil Costea, domnul Victor-
Paşca Cameniţă, domnul Mircea Aron; din partea CSM doamna Lidia Bărbulescu 
şi domnul Teodor Andriţa, iar din partea Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România a participat domnul Gheorghe Florea, preşedinte şi din partea Baroului 
Iaşi a participat domnul Ioan Mogoş, decan. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

Art. I a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma de la Senat. 

La pct. 1, al art. I, referitor la modificarea alin. (1) al art. 3 a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice la preambul, iar conţinutul alin. (3) a 
fost adoptat în forma de la Senat.  

La pct. 2, al art. I, referitor la modificarea alin. (1) al art. 5 a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice la preambul, iar conţinutul alin. (1) a 
fost adoptat în forma de la Senat.  

La pct. 3, al art. I, referitor la art. 51, a fost adoptat amendamentul 
Comisiei juridice la preambul, conţinutul art. 51 alin. (1) – (3), (5), (7) şi (8) a fost 
adoptat în forma de la Senat, la alin. (4) a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Ciprian Dobre, iar la alin. (6) a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice.  

La pct. 4, referitor la modificarea alin. (1) lit. a) şi b) ale art. 11 a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice la preambul, iar conţinutul alin. (1) lit. 
a) şi b) a fost adoptat în forma de la Senat.  

La pct. 5, referitor la modificarea alin. (1) al art. 12 a fost adoptat 
amendamentul Comisiei juridice la preambul, iar conţinutul alin. (1) a fost 
adoptat în forma de la Senat. 

La pct. 6 referitor la modificarea lit. b) a art. 13 a fost adoptat 
amendamentul Comisiei juridice la preambul, iar conţinutul lit. b) a art. 13 a fost 
adoptat în forma propusă de domnii deputaţi Silvestru-Mircea Lup şi Andras-
Levente Mate. Acest amendament a fost adoptat după ce s-au reluat dezbaterile 
asupra textelor rămase în discuţie. La art. 13, lit.b) amendamentul domnului 
deputat Silvestru Mircea Lup a fost respins. 

La pct. 7 referitor la modificarea art. 16 a fost adoptat amendamentul 
Comisiei juridice la preambul, iar conţinutul alin. (1) al art. 16 a fost adoptat în 
forma propusă de domnii deputaţi Silvestru-Mircea Lup şi Daniel Buda, alin. (2)-
(4) au fost adoptate în forma propusă de domnul deputat Silvestru-Mircea Lup, 
iar alin. (5) a fost adoptat în forma propusă de domnii deputaţii Daniel Buda şi 
Florin Iordache. Aceste amendamente au fost adoptate după ce s-au reluat 
dezbaterile asupra textelor rămase în discuţie. La alin. (2) şi (3) al art. 16 
amendamentele domnilor deputaţi Silvestru Mircea Lup şi  Florin Iordache au 
fost respinse. La alin. (21) al art. 16 amendamentele domnilor deputaţi Eugen 
Nicolicea şi Silvestru Mircea Lup au fost respinse.  

La pct. 8 – 10 a fost adoptat amendamentul de eliminare formulat de 
către domnul deputat Silvestru-Mircea Lup. 

http://www.scj.ro/CV/pasca_vicentiu_2010.pdf
http://www.scj.ro/CV/pasca_vicentiu_2010.pdf
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Pct. 11 a fost menţinut în forma de la Senat. 
La pct. 12, referitor la introducerea după alin. (2) al art. 17 a unui 

nou alineat, alin. (21), a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice la preambul, 
iar conţinutul alin. (1) a fost adoptat în forma de la Senat.  

La preambulul pct. 13 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice. Cuprinsul pct. 13, referitor la modificarea alin. (3) al art. 17, a fost 
adoptat în forma de la Senat. Amendamentul domnului deputat Silvestru Mircea 
Lup a fost respins. 

După pct. 13 de la Senat a fost introdus un punct nou, referitor la 
modificarea art. 19, alin. (1) – (6) au fost adoptate în forma propusă de domnul 
deputat Silvestru Mircea Lup, alin. (7) a fost adoptat în forma propusă de domnii 
deputaţi Daniel Buda şi Gabriel Andronache, iar alin. (8) în forma Comisiei 
juridice. Aceste amendamente au fost adoptate după ce s-au reluat dezbaterile 
asupra textelor rămase în discuţie. 

La preambulul pct. 14 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice. Cuprinsul pct. 14, referitor la modificarea alin. (1) al art. 20, a fost 
adoptat în forma de la Senat. Amendamentele formulate de domnii deputaţi 
Silvestru Mircea Lup şi  Florin Iordache au fost respinse. Amendamentul 
domnului deputat Daniel Buda, referitor la introducerea după alin. (2) al art. 20 a 
unui nou alineat a fost respins. 

După pct. 14 de la Senat a fost introdus un punct nou, referitor la 
introducerea la art. 20 după alin. (2) a unui nou alineat, alin. (21), care a fost 
adoptat în forma propusă de domnul deputat Gabriel Andronache. 

Pct. 15 a fost menţinut în forma de la Senat. 
La preambulul pct. 16 a fost adoptat amendamentul Comisiei 

juridice, iar textul referitor la modificarea alin. (4) al art. 20, a fost adoptat în 
forma propusă de domnul deputat Tudor Chiuariu. 

La preambulul pct. 17 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar textul referitor la introducerea după alin. (1) la art. 22 a unui nou 
alineat, alin. (11), a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Acest text a fost 
adoptat după ce s-au reluat dezbaterile asupra textelor rămase în discuţie. 
Amendamentul de eliminare formulat de domnul deputat Silvestru Mircea Lup a 
fost respins. Amendamentul de modificare propus de doamna deputat Alina - 
Ştefania Gorghiu a fost respins. 

La pct. 18 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Silvestru 
Mircea Lup şi al doamnei deputat Alina Ştefania - Gorghiu. Acest amendament a 
fost adoptat după ce s-au reluat dezbaterile asupra textelor rămase în discuţie. 

La preambulul pct. 19 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar textul referitor la introducerea după alin. (1) la art. 25 a patru noi 
alineate, a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

Preambulul pct. 20 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la modificarea art. 31, a fost menţinut în forma 
adoptată de Senat. 

Preambulul pct. 21 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la introducerea la art. 32 a unui nou alineat după alin. 
(3), alin. (4), a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
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După pct. 21 de la Senat a fost introdus un punct nou, referitor la 
introducerea după art. 32 a unui nou articol, art. 321, ca amendament al Comisiei 
juridice. 

Preambulul pct. 22 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la modificarea art. 36, a fost menţinut în forma 
adoptată de Senat, amendamentul de modificare propus de domnul deputat 
Andras - Levente Mate fiind respins. 

Preambulul pct. 23 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la modificarea alin. (2) al art. 37, a fost menţinut în 
forma adoptată de Senat. 

La preambulul pct. 24 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar textul referitor la introducerea după alin. (4) la art. 37 a unui nou 
alineat, alin. (41), a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

După pct. 24 de la Senat a fost introdus un punct nou, referitor la 
introducerea după alin. (6) al art. 37 a unui nou alineat, alin. (61), ca amendament 
al Comisiei juridice. Acest amendament a fost adoptat după ce s-au reluat 
dezbaterile asupra textelor rămase în discuţie. 

La pct. 25, referitor la introducerea după alin. (1) al art. 42 a unui 
nou alineat, alin. (2), a fost adoptat amendamentul domnului deputat Liviu-
Bogdan Ciucă. 

La preambulul pct. 26 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar textul referitor la introducerea după alin. (1) la art. 49 a unui nou 
alineat, alin. (2), a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

Preambulul pct. 27 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la modificarea lit. b) de la alin. (2) al art. 50, a fost 
menţinut în forma adoptată de Senat. 

Preambulul pct. 28 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 52, a fost 
menţinut în forma adoptată de Senat. 

Pct. 29, referitor la abrogarea alin. (31) al art. 52, a fost menţinut în 
forma de la Senat. 

Pct. 30, referitor la introducerea după art. 52 a unui nou articol, art. 
521, a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

La preambulul pct. 31 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar textul referitor la modificarea alin. (1) la art. 53, a fost menţinut în 
forma adoptată de Senat. 

La pct. 32, referitor la abrogarea lit. e) de la alin. (2) al art. 53, a fost 
adoptat amendamentul de eliminare formulat de domnul deputat Liviu-Bogdan 
Ciucă. 

La preambulul pct. 33 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar textul referitor la introducerea unui alineat nou după alin. (5) al art. 
57, respectiv alin. (6), a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

La pct. 34, referitor la modificarea lit. h) a art. 63, a fost adoptat 
amendamentul Comisiei juridice. 

La pct. 35, referitor la abrogarea lit. o) a art. 63, a fost adoptat 
amendamentul de eliminare al Comisiei juridice. 
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Preambulul pct. 36 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la introducerea la alin. (2) al art. 65 după lit. f) a unei 
noi litere, lit. g),  a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

Pct. 37, referitor la introducerea unei noi secţiuni în cadrul 
Capitolului V, a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

Preambulul pct. 38 a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la modificarea art. 68, a fost menţinut în forma 
adoptată de Senat. 

Preambulul pct. 39  a fost adoptat în forma propusă de Comisia 
juridică, iar textul referitor la introducerea după art. 68 a patru noi articole, 
respectiv 681 – 684 şi titlul Secţiunii a 2-a au fost menţinute în forma adoptată de 
Senat. Secţiunea a 2-a cuprinde articolele 685 – 6813. 

La preambulul pct. 40 a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice, iar titlul Secţiunii a 2-a au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 

Art. 685 – 6812 au fost menţinute în forma adoptată de Senat, art. 
6813 din forma Senatului a fost eliminat, textul acestuia fiind identic cu cel al art. 
6812, iar art. 6814 din forma Senatului a fost menţinut, fiind renumerotat ca art. 
6813. 

La preambulul pct. 41 a fost adoptat amendamentul comisiei 
juridice, iar textul referitor la modificarea art. 69 la alin. (1), (2) şi (4) a fost 
menţinut în forma Senatului, iar la alin. (3) a fost adoptat amendamentul 
Comisiei juridice. 

După pct. 41 de la Senat au fost introduse patru puncte noi. Primul 
punct nou referitor la abrogarea art. 77, fiind adoptat amendamentul propus de 
domnul deputat Tudor Chiuariu. Al doilea punct nou vizează introducerea unui 
nou alineat la art. 801, respectiv alin. (2), ca amendament al Comisiei. Al treilea 
punct nou a modificat alin. (1) al art. 806 prin adoptarea amendamentului 
Comisiei juridice. Al patrulea punct nou vizează introducerea după art. 84 a unui 
nou articol, art. 85, ca amendament al Comisiei. 

Art. II şi III au fost adoptate în forma de la Senat. 
După art. III a fost introdus un articol nou, art. III1 ca amendament al 

Comisiei juridice. 
Art. IV şi V au fost adoptate în forma de la Senat. 
În urma discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 noiembrie 2010 cu 

dezbaterea iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care 
vor fi incluse pe ordinea de zi a proximei şedinţe. 

 
 

                      PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
             Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 
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