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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 22, 23 şi 24 februarie 2011 

    
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 

februarie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, 
Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, 
Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, 
András-Levente Máte, Carmen Ileana Moldovan, Ciprian Nicolae Nica, Eugen 
Nicolicea, Tudor Panţîru, Andrei Valentin Sava, Sorin Constantin Stragea, Cornel 
Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

În şedinţa din 22 februarie 2011 doamna Carmen Axenie a fost înlocuită de 
domnul deputat Doru Braşoan Leşe, domnul deputat Ciprian Minodor Dobre a fost 
înlocuit de domnul deputat Viorel Palaşcă, domnul deputat Gheorghe Gabor a fost 
înlocuit de domnul deputat Mihai Donţu, domnul deputat Andi Sorin Pandele a fost 
înlocuit de domnul deputat Mircea Marin, domnul deputat Victor Viorel Ponta a fost 
înlocuit de doamna deputat Aurelia Vasile. 

În zilele de 23 şi 24 februarie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, 
Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel-Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, 
Tudor Alexandru Chiuariu, 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, Tudor Panţîru, Andrei 
Valentin Sava, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

În zilele de 23 şi 24 februarie 2011 au absentat următorii domni deputaţi:  
Ciprian Minodor Dobre, Sorin Andi Pandele şi Viorel Victor Ponta. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de 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, PLx 869/2010 - fond; 
2. Proiectul de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea 

în magistratură în perioada 2010-2011, PLx 5/2011- fond; 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între 

România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 
2010, PLx 20/2011- fond; 
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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica 
Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea 
executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 
noiembrie 2010, PLx 21/2011- fond;  

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene privind 
suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii 
diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, 
semnată de România, la Strasbourg la 21 mai 2010, PLx 22/2011- fond; 

6. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea 
Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională, 
semnat de România la Viena, la 2 septembrie 2010, PLx 26/2011- fond;  

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 17 
din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei, Plx 16/2011- fond;  

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei 
nr.21/1996, PLx 605/2010 - fond;  

9. 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, PLx 372/2008 - fond; 

10. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România, Plx 505/2010 - 
fond; 

11. Propunerea legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a 
înscrierii proprietarilor în cartea funciară, Plx 558/2009; 

12. Propunerea legislativă privind activitatea de cămătărie, Plx 794/2010 - 
fond; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 
06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, Plx 828/2010 - fond; 

14. Propunerea legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor 
Mării Negre, Plx 835/2007 - fond; 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în 
domeniul circulaţiei juridice a terenurilor, Plx 321/2009 - fond; 

17. Proiectul de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului 
penal, PLx 876/2010 - fond; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, PLx 
854/2010 - fond; 

19. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil, PLx 850/2010 - fond; 

20. Proiectul de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală 
Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al 
Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), PLx 767/2010 - 
fond; 
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21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului, PLx 
607/2010 - fond; 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul alocării fondurilor în agricultură, PLx 29/2011 - aviz; 

23. 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; 

24. 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, 56 BP - diverse; 

25. 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 Sorin 
Andi Pandele prin care anunţă că, începând cu 1 martie 2011, doreşte să 
îşi desfăşoare activitatea de deputat prin cumul de funcţii, 31/55/ 
9.02.2011 - diverse; 

26. Sesizarea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la unele afirmaţii 
făcute de domnul deputat Victor Ponta în emisiunea "Ora de foc" în data 
de 14.12.2010, nr.31/30/ 2.02.2011 - diverse; 

27. Scrisoarea din partea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii prin care înaintează un memoriu depus de domnul Becsek 
Garda Dezso, fost deputat, 31/921/ 2.02.2011 - diverse; 

28. Scrisoarea din partea Ministerului Afacerilor Externe referitoare la 
Declaraţia de la Interlaken care cuprinde un plan de acţiune ce include o 
serie de obligaţii ale statelor membre ale Consiliului Europei, printre care 
şi România, nr.1043/ 24.11.2010 – pentru informare; 

29. Scrisoarea din partea Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în 
România - Comitetul Helsinki prin care trimite un set de propuneri 
concrete de amendare a cadrului legislativ ce reglementează înfiinţarea şi 
funcţionarea organizaţiilor neguvernamentale, nr.1045/ 24.11.2010 – 
pentru informare; 

30. Scrisoarea Fundaţia CADI prin care a transmis un document "Analiza 
vulnerabilităţilor sistemului judiciar român. Soluţii şi propuneri de 
modernizare", rezultat al proiectului "Drafting a long-term strategy 
reform for the Romanian justice system", desfăşurat de către Fundaţia 
Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională - Eleutheria, în parteneriat 
cu Konrad Adenauer Stiftung - Rule of Laww Program South East 
Europene, în perioada aprilie - decembrie 2010, de un grup de experţi-
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judecători, procurori, avocaţi şi profesori universitari, nr.72/ 14.02.2011– 
pentru informare. 

 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI a lucrărilor Comisiei din zilele de marţi, 22 
februarie 2011, ora 14.30 şi miercuri, 23 februarie 2011, ora 9.30  

1. Adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor adresată Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, prin care se solicită formularea unui 
punct de vedere cu privire la scrisoarea domnului deputat Mihai Tudose, 
prin care solicită Comisiei să i se comunice dacă perioada de 10 ani în 
care şi-a exercitat mandatul de deputat este considerată experienţă în 
profesie juridică, 31/95/21.02.2011 - diverse; 

2. Reexaminarea Legii 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 – fond, reexaminare, raport 
suplimentar. 

 
Iniţiativele legislative prevăzute la punctele 9, 10 şi 11 de pe ordinea de zi au 

fost amânate două săptămâni, cu unanimitate de voturi, la solicitarea domnului 
preşedinte Daniel Buda, care a menţionat că există încă discuţii legate de exercitarea 
profesiei de geodez la nivelul ministerelor şi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. 

Proiectul de lege prevăzut la punctul 8 de pe ordinea de zi a fost propus spre 
amânare, o săptămână, ca urmare a faptului că amendamentele Consiliului 
Concurenţei au ajuns cu puţin timp în urmă şi nu au putut fi prelucrate. Amânarea a 
fost solicitată de către domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi a fost votată cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus începerea dezbaterilor în fond a 
punctului 7 de pe ordinea de zi. Domnia sa a propus respingerea proiectului de lege, 
pentru evitarea politizării membrilor Consiliului Concurenţei. Solicitarea de 
respingere a fost adoptată cu majoritate de voturi (17 voturi „pentru” şi 3 voturi 
“împotrivă”).  

Şedinţa a continuat cu dezbaterea propunerii legislative prevăzute la punctul 13 
de pe ordinea de zi. 

Domnul senator Gabriel Mutu, unul dintre iniţiatorii acestei propuneri 
legislative, a menţionat principalul scop al acesteia: eliminarea unor abuzuri pe care le 
săvârşesc furnizorii de utilităţi în raport cu consumatorii finali. Domnia sa a precizat 
faptul că punctul de vedere al Guvernului României este similar ca şi conţinut cu o 
petiţie pe care Compania Apă - Canal 2000 S.A. a făcut-o după lansarea în Senat a 
acestei propuneri legislative. Domnul senator Gabriel Mutu a atras atenţia asupra 
faptului că din cauza normelor interne date de autoritatea naţională care reglementează 
domeniul, societăţile care furnizează utilităţi către cetăţeni nu respectă procedura de 
conciliere stabilită în Codul de procedură civilă.  

Domnia sa a propus introducerea acestei proceduri şi în Legea 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, explicând situaţia 
actuală în care rău-platnicii nu sunt invitaţi la conciliere, ci doar notificaţi în legătură 
cu restanţele acumulate, iar ulterior debranşaţi. Alte două modificări propuse prin 
iniţiativa legislativă prevăzută la punctul 13 de pe ordinea de zi se referă la 
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posibilitatea debranşării beneficiarului exclusiv în urma unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi reglementarea situaţiilor în care beneficiarul utilităţilor este o autoritate 
publică. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a apreciat drept binevenite modificările aduse 
de iniţiativa legislativă, datorită faptului că între cetăţean şi societatea furnizoare 
există o relaţie contractuală care trebuie să respecte normele Codului de procedură 
civilă. Domnia sa şi-a exprimat susţinerea acestei propuneri legislative, atrăgând 
atenţia asupra numeroaselor situaţii de abuzuri din partea furnizorilor de utilităţi care 
au demarat debranşarea de la utilităţi a cetăţenilor plecaţi din ţară cu un preaviz de 15 
zile, aceştia fiind nevoiţi să achite taxe mari de rebranşare la întoarcerea în ţară.  

Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a fost de acord cu observaţiile domnului 
deputat Gheorghe Gabor, amintind că debranşarea este echivalentă cu încheierea unui 
contract, astfel încât ea poate fi realizată numai în urma deciziei instanţelor 
judecătoreşti.  

Domnul deputat Gheorghe Gabor a sugerat eliminarea din contractul de 
furnizare a posibilităţii de debranşare a beneficiarului, întrebând iniţiatorul dacă 
actuala propunere legislativă are inclusă această prevedere. În caz contrar, domnia sa a 
menţionat că va formula un amendament.  

Domnul senator Gabriel Mutu a precizat că iniţiativa legislativă nu cuprinde 
această modificare, însă a apreciat propunerea domnului deputat Gheorghe Gabor.  

Domnul deputat Mihail Boldea a fost de acord cu necesitatea modificării Legii 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, 
atrăgând atenţia asupra celor două categorii de consumatori (consumator bun şi rău 
platnic) şi asupra necesităţii introducerii unei proceduri judiciare rapide care să 
protejeze furnizorii de utilităţi de adevăraţii consumatori rău-platnici.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a menţionat că modificarea acestei legi trebuie 
făcută în urma dezbaterilor cu A.N.R.E şi A.N.R.S.C, avându-se în vedere faptul că, 
deşi este vorba de un contract comercial, serviciile furnizate sunt uneori la un nivel 
calitativ mai scăzut decât cel prevăzut în contract. Prin urmare, domnia sa a solicitat 
amânarea cu două săptămâni a punctului 13 de pe ordinea de zi, amânarea fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi, a participat în calitate de 
invitat, domnul Tiberiu Kovacs, secretarul general al Autorităţii Electorale 
Permanente. Domnia sa a precizat că textul introductiv face referire la bugetul pe anul 
2010 al Autorităţii Electorale Permanente, de aceea a solicitat modificarea textului 
prin introducerea anului corect - 2011, urmând ca suma totală de 3300 euro să 
reprezinte cotizaţia pe anii 2009-2011.  

Domnul secretar Gabriel Andronache a solicitat staff-ului tehnic să opereze 
modificările precizate de domnul secretar general al Autorităţii Electorale Permanente.  

Domnul deputat Silvestru Mircea Lup l-a întrebat pe reprezentantul Autorităţii 
Electorale Permanente de ce este nevoie de o iniţiativă legislativă pentru 
reglementarea plăţii acestei cotizaţii.  

Domnul Tiberiu Kovacs a explicat că în 1991 România a fost membru fondator 
al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni, însă din cauza faptului că ţara noastră nu 
avea un organism electoral permanent, până în anul 2005 nu am avut reprezentanţi la 
conferinţele anuale şi la şedinţele de birou executiv din această perioadă. După 
înfiinţarea Autorităţii Electorale Permanente în anul 2005, aceasta a fost recunoscută 
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oficial şi a plătit cotizaţia pentru 3 ani pe baza regulamentului. Ulterior, Curtea de 
Conturi a oprit această modalitate de la plată. Reprezentantul Autorităţii Electorale 
Permanente a exemplificat situaţia delicată în care se află Autoritatea, precizând că 
numai Albania nu plăteşte această contribuţie. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus începerea dezbaterii pe articole a 
acestei iniţiative legislative. 

Titlul iniţiativei legislative a fost adoptat în forma de la Senat, cu unanimitate 
de voturi. 

Solicitarea de redenumire a art. 1 în articol unic a fost aprobată în forma 
amendată de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu unanimitate de voturi. 

La alin. (2) al articolului unic a fost adoptat amendamentul domnului Tiberiu 
Kovacs, secretarul general al AEP.  

Iniţiativa legislativă prevăzută la punctul 20 de pe ordinea de zi a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea în fond a punctului 2 de pe ordinea de zi.  

La dezbateri au participat următorii invitaţi: din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna secretar de stat Lidia Barac şi doamna secretar de stat Alina Mihaela Bica, din 
partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Marius Tudose, din partea 
Institutului Naţional al Magistraturii, domnul director Constantin Brânzan, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, domnul Nicolae Dincă, şef-serviciu.  

Doamna secretar de stat Lidia Barac a prezentat reformularea textului referitor 
la organizarea concursului de admitere în magistratură,  pentru a se reglementa foarte 
clar posibilitatea Institutului Naţional al Magistraturii de a organiza un al doilea 
concurs şi în sesiunea august-septembrie: ″În anul 2011 concursul de admitere la 
Institutului Naţional al Magistraturii se organizează în două sesiuni, în lunile ianuarie 
şi august, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de art. 15 din Legea 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare″.  

Doamna secretar de stat Lidia Barac a explicat faptul că există două tipuri de 
concursuri. Un tip de concurs pentru cei cu vechime în specialitate juridică de 5 ani, 
care poate fi organizat anual sau de câte ori este nevoie, concurs care este organizat în 
mod tradiţional de către Institutului Naţional de Magistratură bianual. Accesul în 
magistratură se poate realiza şi printr-o formă de pregătire continuă de doi ani de zile, 
cursurile fiind la zi, bugetul anual, iar concursul de admitere este organizat anual. 
Domnia sa a reamintit situaţia din şcoli prestigioase de magistratură din Uniunea 
Europeană care nu au cursurile fragmentate pentru a nu fi afectată calitatea actului de 
învăţământ. Comisia Europeană a atras atenţia asupra nevoii de îmbunătăţire a 
criteriilor de selecţie a candidaţilor. 
 Domnul Nicolae Dincă, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, a 
declarat că Ministerul Finanţelor Publice agreează varianta Ministerul Justiţiei pentru 
că se aliniază unor proceduri în materie bugetară, chiar dacă este vorba de o finanţare 
din venituri proprii. 

Domnul judecător Marius Tudose, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, a exprimat punctul de vedere legat de modificarea art. 15 din Legea 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul organizării concursurilor anual sau atunci când este 
nevoie. 
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Domnul Constantin Brânzan, director al Institutului Naţional al Magistraturii, a 
fost de acord cu amendamentul propus de Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al 
Magistraturii la iniţiativa legislativă, astfel încât să fie deblocată situaţia organizării şi 
desfăşurării concursurilor de admitere în magistratură. Domnia sa a declarat că nu 
există costuri suplimentare pentru organizarea acestor concursuri, acestea fiind 
finanţate din taxele de admitere. 

Domnul deputat Florin Iordache a atras atenţia asupra numărului insuficient de 
magistraţi şi asupra necesităţii introducerii posibilităţii de organizare a unui concurs 
suplimentar exclusiv în această situaţie. 

Doamna secretar de stat Lidia Barac a prezentat plenului Comisiei punctul de 
vedere al Consiliului Superior al Magistraturii la momentul organizării celui de-al 
doilea examen, punând documentul la dispoziţia membrilor Comisiei. Domnia sa a 
reclamat faptul că ambele tipuri de examene prezentate anterior implică înfiinţarea de 
posturi doar la nivel de judecătorii, Ministerul Justiţiei având nevoie de posturi la 
tribunale şi curţi de apel. 

Domnul deputat Mihail Boldea a solicitat amânarea cu o săptămână a 
punctului 2 de pe ordinea de zi. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Lucrările şedinţei au fost preluate de domnul vicepreşedinte Florin Iordache, 
continuând cu examinarea în fond a punctului 3 de pe ordinea de zi.  

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Lidia Barac, şi-a 
exprimat susţinerea proiectelor de lege prevăzute la punctele 3, 4 şi 5. 

Proiectul de lege prevăzut la punctul 3 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la punctul 4 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la punctul 5 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa a continuat cu examinarea în fond a punctului 6 de pe ordinea de zi.  
Reprezentanta Ministerului Justiţiei a susţinut adoptarea acestei iniţiative 

legislative. Proiectul de lege a fost adoptat de către membrii Comisiei cu 
unanimitate de voturi. 
 Domnul deputat Mihail Boldea a solicitat respingerea propunerii legislative 
prevăzută la punctul 15 de pe ordinea de zi. Domnul preşedinte Daniel Buda a supus 
la vot această propunere, iniţiativa legislativă fiind respinsă cu unanimitate de 
voturi. 
 Domnul deputat Mihail Boldea a solicitat respingerea propunerii legislative 
prevăzută la punctul 12 de pe ordinea de zi, însă domnul preşedinte Daniel Buda şi 
domnul vicepreşedinte Florin Iordache au hotărât dezbaterea acestei iniţiative 
legislative. 
 Doamna secretar de stat Lidia Barac a prezentat amendamentele la Propunerea 
legislativă privind activitatea de cămătărie, care să acopere acest domeniu până la 
intrarea în vigoare a noului Cod penal. 

Domnul deputat Mihail Boldea a ridicat problema banilor confiscaţi în urma 
aplicării acestei legi.  

Doamna Lidia Barac a precizat că pentru acurateţea exprimării se pot efectua 
modificări suplimentare în textul propunerii legislative. 
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 Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a considerat mai utilă introducerea 
acestei infracţiuni de cămătărie în Codul penal aflat în vigoare, decât adoptarea unei 
legi speciale cuprinsă din trei articole. 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a apreciat că această propunere legislativă 
trebuie adoptată cât mai curând. 

Domnul deputat András-Levente Máte a atras atenţia asupra faptului că se 
discută despre aprobarea unei legi care va fi în vigoare pentru 6-8 luni, fiind astfel de 
acord cu propunerea domnului deputat Mircea Silvestru Lup.  

Domnul deputat Gabriel Andronache a apreciat neproductivă iniţierea unei alte 
propuneri legislative de completare a Codului penal, datorită procesului anevoios de 
adoptare a legilor la nivelul Senatului. 

Domnul deputat Mihail Boldea a întrebat ce se înţelege prin dobândă excesivă, 
în raport cu ce se calculează aceasta, atrăgând atenţia că trebuie explicaţi foarte clar 
toţi termenii. 

Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a propus respingerea acestei iniţiative 
legislative. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că societatea românească are nevoie 
cât mai repede de incriminarea cămătăriei deoarece nu este prevăzută încă o dată 
exactă de intrare în vigoare a noului Cod penal, propunând astfel adoptarea acestei 
iniţiative legislative.  

Doamna secretar de stat Lidia Barac a precizat că reconsiderarea poziţiei 
Ministerului Justiţiei s-a bazat pe argumentele aduse în dezbaterile anterioare din 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul vicepreşedinte Florin Iordache a propus începerea dezbaterii pe 
articole, supunând votului titlul iniţiativei legislative.  

Titlul iniţiativei legislative a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma 
propusă de Comisie. 

Art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma amendată de Comisie. 
Art. 2 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma amendată de Comisie. 
La art. 3, alin. (1) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma amendată 

de Comisie.  
Pentru punerea în acord cu dispoziţiile art. 351 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, domnul deputat Mihail Boldea a propus introducerea alin. (2) la art. 3. 
Amendamentul domniei sale a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Art. 4 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma amendată de Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă prevăzută la punctul 12 de pe ordinea de zi a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi, domnul secretar Gabriel Andronache menţionând 
că votul exprimat anterior pe această propunere legislativă a fost revocat de acest nou 
vot. 
 La punctul 22 de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a propus 
avizarea favorabilă. Membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu 
unanimitate de voturi.  

La punctul 14 de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat 
respingerea propunerii legislative, din cauza faptului că prevederile acesteia încalcă 
art. 136 din Constituţia României, republicată.  
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi (14 voturi ″pentru″ 
şi 3 voturi ″împotrivă″). 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea în fond a punctului 17 de pe ordinea de zi.  

Domnul secretar de stat Marin Anton a făcut referire la avizul favorabil al 
Comisiei pentru industrii şi servicii. Domnia sa a susţinut adoptarea acestui proiect de 
lege. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea dezbaterii acestei iniţiative 
legislative până la primirea raportului preliminar al Comisiei de administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

Doamna secretar de stat Lidia Barac a atras atenţia asupra faptului că această 
directivă trebuia implementată încă din luna decembrie a anului 2010.  

Domnul secretar de stat Marin Anton, reprezentantul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, a confirmat faptul că nu au fost efectuate modificări de către Comisia de 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. În urma acestor 
explicaţii, domnul preşedinte a continuat cu dezbaterea iniţiativei legislative pe 
articole. 

Titlul proiectului de lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului 
penal a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma amendată de Comisie. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, eliminarea articolul unic 
deoarece contravine normelor de tehnică legislativă.   
 Art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
 Art. 2 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 

Art. 2, lit. a) şi lit. b) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 
amendată de Comisie. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea debaterilor 
art. 2, lit. c) şi lit. d). 

Doamna secretar de stat Lidia Barac a menţionat diferenţele între noţiunile 
legate de prejudiciu semnificativ adus mediului: deteriorare, distrugere, alterare, 
raportate la ecosisteme naturale şi antropice, noţiuni definite în Legea mediului, 
nefiind astfel nevoie de definirea lor şi în prezenta iniţiativă legislativă.  

Domnia sa a propus amendarea art.2, lit. e).  
Art. 2, lit. e) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma amendată de 

Comisie. 
Domnul deputat Daniel Buda a solicitat Ministerului Justiţiei să pregătească, în 

scris, amendamentele la proiectul de lege prevăzut la punctul 17. 
În urma dezbaterilor s-a hotărât amânarea cu o săptămână a proiectului de 

lege prevăzut la punctul 17 de pe ordinea de zi. 
Domnul deputat Daniel Buda a solicitat amânarea cu două săptămâni a 

propunerii legislative prevăzute la punctul 16 deoarece reprezentantul ANCPI, 
domnul director general Mihai Busuioc, nu a putut fi prezent la şedinţa Comisiei. 

Solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea punctului 1 din Anexa la ordinea 

de zi. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să formuleze un punct de vedere la 
adresa nr. nr.130/BP din 21 februarie 2011, prin care Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor a transmis scrisoarea domnului deputat Mihai Tudose, preşedinte al 
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Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, din care să reiasă că, 
potrivit prevederilor art. 46 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, perioada de exercitare a mandatului de parlamentar 
constituie vechime în muncă şi în specialitate, cu toate drepturile prevăzute de lege. Pe 
durata exercitării mandatului de deputat sau de senator, contractul de muncă sau 
raportul de serviciu al titularului se suspendă şi este supus regulilor prevăzute de 
Codul muncii şi de Statutul funcţionarilor publici, după caz. 

Având în vedere cele prezentate, rezultă că activitatea de parlamentar a 
domnului preşedinte al Comisiei pentru politică economică, Mihai Tudose, este 
considerată vechime în profesia juridică. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au aprobat, cu unanimitate de voturi, acest punct de vedere. 

Domnul deputat András-Levente Máte a solicitat amânarea cu o săptămână a 
proiectului de lege prevăzut la punctul 18 de pe ordinea de zi, motivându-şi cererea 
prin absenţa de la dezbateri a preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, domnul Csaba Ferenc Azstalos.  

Domnul vicepreşedinte Florin Iordache a supus la vot amânarea acestui proiect 
de lege, solicitarea fiind aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 15 de pe ordinea de zi a fost respins cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat András-Levente Máte a solicitat amânarea cu o săptămână a 
proiectului de lege prevăzut la punctul 21 de pe ordinea de zi, solicitare aprobată, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei.   
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: din partea Ministerului Justiţiei, 
domnul ministru Cătălin Marian Predoiu, doamna secretar de stat Lidia Barac, 
doamna secretar de stat Alina Mihaela Bica, domnul secretar general Gabriel 
Tănăsescu, din partea Consiliul Superior al Magistraturii, domnul judecător Adrian 
Toni Neacşu, membru CSM. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât invitaţii, cât şi 
membrii Comisiei. 

Domnul ministru Cătălin Marian Predoiu a prezentat punctul de vedere al 
ministerului. Domnia sa a comunicat faptul că acest proiect de lege pune accent pe 
calitatea actului de justiţie, rezolvând nevoia sistemului judiciar românesc de a 
redistribui resursele umane către instanţele care pot să asigure un act de justiţie de 
calitate. Începând cu anul 2005 s-au realizat mai multe evaluări pe această temă – 
desfiinţarea instanţelor fără activitate sau care nu au resursele necesare oferirii unui 
act de justiţie european. Rezultatele evaluării efectuate pe parcursul anului 2010 de 
către un grup de lucru mixt format din Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul 
Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au confirmat concluziile celorlalte rapoarte 
şi evaluări, în sensul desfiinţării instanţelor care nu au activitate, în număr de 9, sau a 
celor care au un volum redus de activitate şi care nu pot asigura un act de justiţie 
modern, la nivel european.  

Domnia sa a declarat că se doreşte concentrarea resurselor în instanţele mari, 
puternice, care să permită specializarea judecătorilor şi care să ofere un act de justiţie 
de mai bună calitate. 

Domnul ministru Cătălin Marian Predoiu a apreciat că acest proiect de lege 
răspunde cerinţelor europene, fiind o reformă radicală care vizează interesul 
cetăţeanului, dar care impune explicarea clară a necesităţii aplicării acestor măsuri în 
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comunităţile locale afectate de aceste schimbări. Domnia sa a precizat faptul că 
înţelege poziţia parlamentarilor care doresc să menţină instanţele mici şi a dat 
asigurări că această reformă nu are scopul de a mulţumi organismele europene, ci de a 
îmbunătăţi actul de justiţie românesc. În completare, domnul ministru a explicat că 
aceasta este o primă fază a reformei, ulterior se vor evalua alte instanţe care ridică 
semne de întrebare cu privire la capacitatea de funcţionare, a volumului de activitate, a 
resurselor folosite etc. Un alt argument în favoarea acestui proiect de lege îl reprezintă 
necesitatea pregătirii instanţelor româneşti pentru implementarea noilor Coduri, 
pregătire care poate fi realizată prin concentrarea şi reorganizarea resurselor în 
sistemul judiciar. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul domnului judecător Adrian 
Neacşu, membru al Consiliul Superior al Magistraturii. Domnia sa a prezentat o 
poziţie pur tehnică, Consiliul Superior al Magistraturii fiind co-iniţiator al acestui 
proiect. Din cauza faptului că Consiliul Superior al Magistraturii a făcut parte din 
comisia care a stabilit criteriile potrivit cărora s-au stabilit instanţele care nu au la 
dispoziţie resurse minime de funcţionare, reprezentantul CSM a comunicat susţinerea 
acestui proiect în forma prezentată de iniţiator. 

Domnul deputat Mircea-Nicu Toader a apreciat faptul că desfiinţarea unor 
judecătorii ar conduce la aglomerarea instanţelor unde vor fi redistribuite dosarele. 
Domnia sa a făcut referire la anumite efecte negative ale Legii 202/2010 privind Mica 
Reformă legate de nerespectarea termenelor de judecată. 

Doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu a considerat proiectul de lege ca fiind 
lipsit de argumente deoarece nu înţelege care au fost criteriile de selecţie a instanţelor 
propuse spre desfiinţare. Domnia sa a susţinut faptul că s-ar putea găsi exemple 
numeroase de judecătorii propuse spre desfiinţare care nu se încadrează în criteriile 
expuse, spre exemplu, în cazul Judecătoriei Podul Turcului – judecătorii au avut în 
anul 2009 în medie 1300 de dosare, grad de încărcare peste media naţională. În plus, 
judecătoria îşi desfăşoară activitatea într-un sediu foarte bine utilat şi care se află în 
proprietatea Ministerului Justiţiei, judecătorii şi personalul auxiliar având domiciliu în 
Podul Turcului.  

Doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu a comunicat şi faptul că anumite 
argumente aduse în şedinţele anterioare de către reprezentanţii Ministerului Justiţiei 
nu se justifică, afirmând că a fost înştiinţată că nu există acordul celor două curţi de 
apel pentru a desfiinţa Judecătoria Podul Turcului. Domnia sa a precizat că poate numi 
7 instanţe judecătoreşti care au un număr de dosare/judecător mai mic decât 
judecătoria Podul Turcului, dar care nu au fost propuse pentru desfiinţare. 

În continuare, doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu a solicitat argumente 
legate de criteriile folosite pentru selectarea instanţelor care urmează a fi desfiinţate, 
reiterând ideea că nu este de acord cu desfiinţarea instanţelor care funcţionează.  

Domnul deputat Mihai Donţu, înlocuitorul domnului deputat Gheorghe Gabor, 
a adus argumente suplimentare, la cele prezentate în şedinţa anterioară, pentru 
scoaterea Judecătoriei Rupea de pe lista de judecătorii propuse spre desfiinţare. 
Domnia sa a amintit că actuala preşedintă a Curţii de Apel Braşov provine de la 
Judecătoria Rupea, neputând fi invocat astfel criteriul insuficientei pregătiri a 
judecătorilor de aici. În plus, Judecătoria Rupea funcţionează în cel mai modern sediu 
din judeţ, nu există costuri adiacente legate de cazarea angajaţilor, iar încărcătura de 
dosare/judecător este peste media naţională. Domnia sa a reamintit distanţa mare, 
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peste 90 de kilometri, pe care ar trebui să o străbată cetăţenii pentru a avea acces la 
justiţie. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a apreciat faptul că s-au adus în discuţii 
criterii diferite de evaluare a instanţelor judecătoreşti, solicitând Ministrului Justiţiei o 
listă completă de evaluare a instanţelor. Domnia sa a susţinut amendamentul deja 
formulat de eliminare a Judecătoriei Rupea de pe lista cu instanţele propuse spre 
desfiinţare. 

Domnul deputat Florin Iordache a propus împărţirea listei de instanţe în două: 
cele 9 instanţe care nu au activitate să fie desfiinţate (Bocşa, Cernavodă, Bechet, 
Băneasa, Comana, Sângiorgiu de Pădure, Scorniceşti, Urlaţi, Jimbolia) şi cele care 
funcţionează cu un număr insuficient de judecători ar trebui să rămână.  

Domnia sa a făcut referire la expresia de desfiinţare constructivă folosită de 
domnul ministru, considerând că distanţa mare pe care ar trebui să o parcurgă oamenii 
după desfiinţarea unor instanţe îi va îndepărta de accesul la justiţie.  

În continuare, domnul vicepreşedinte Florin Iordache a încurajat organizarea de 
concursuri pentru formarea judecătorilor pentru aceste instanţe cu un număr 
insuficient de specialişti. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat că Judecătoria Agnita, judeţul 
Sibiu, datorită amplasării sale geografice, deserveşte o treime din judeţ şi se află într-o 
zonă foarte săracă. Domnia sa a precizat că locuitorii din judeţul Sibiu au nevoie de 
Judecătoria Rupea, iar criteriul încărcării de dosare nu ar trebui să stea la baza 
desfiinţării acestei judecătorii. 

Domnul deputat Mihail Boldea şi-a exprimat susţinerea propunerii de 
desfiinţare a celor 9 judecătorii (Bocşa, Cernavodă, Bechet, Băneasa, Comana, 
Sângiorgiu de Pădure, Scorniceşti, Urlaţi, Jimbolia). Domnia sa a solicitat stabilirea 
unor criterii obiective, universal-valabile pentru toate instanţele judecătoreşti propuse 
spre desfiinţare. 

Doamna deputat Aurelia Vasile, care l-a înlocuit pe domnul deputat Victor 
Viorel Ponta, a apreciat că mulţi cetăţeni cu resurse financiare precare nu îşi vor mai 
permite să acceadă la actul de justiţie, fiind descurajaţi şi de prelungirea termenelor de 
soluţionare. Domnia sa a solicitat explicaţii din partea reprezentantului Consiliului 
Superior al Magistraturii cu privire la punctul de vedere al acestei instituţii.  

Domnul deputat Iustin-Marinel Cionca-Argir a formulat un amendament cu 
privire la eliminarea Judecătoriei Chişinău Criş de pe lista de instanţe propuse spre 
desfiinţare, solicitând informaţii legate de posibilitatea de transformare a acesteia în 
sediu secundar. 

Domnul deputat Viorel Palaşcă, care l-a înlocuit pe domnul deputat Ciprian 
Minodor Dobre, a propus eliminarea Judecătoriei Baia de Aramă de pe lista de 
instanţe propuse spre desfiinţare, explicând faptul că populaţia din zonă este săracă, 
iar relieful face dificilă şi costisitoare deplasarea la o altă instanţă de judecată, sediul 
aflat în proprietatea Ministerului Justiţiei, fiind dotat corespunzător. Pentru creşterea 
activităţii de la Judecătoria Baia de Aramă, domnia sa a adus în atenţia Comisiei 
posibilitatea arondării comunelor Floreşti şi Sovarna. Domul deputat Viorel Palaşcă a 
expus poziţia preşedintelui Tribunalului Mehedinţi şi a primarilor din zonă arondaţi 
Judecătoriei Baia de Aramă cu privire la menţinerea acesteia. Domnia sa a completat 
argumentaţia prin faptul că Judecătoria Drobeta Turnu - Severin nu are un sediu 
corespunzător pentru a prelua şi activitatea Judecătoriei Baia de Aramă. 
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Doamna deputat Carmen Ileana Moldovan a formulat un amendament cu 
privire la eliminarea Judecătoriei Pogoanele de pe lista de instanţe propuse spre 
desfiinţare, invocând argumente de ordin financiar. Domnia sa a întrebat care va fi 
situaţia sediilor instanţelor judecătoreşti care vor fi desfiinţate. 

Domnul deputat Sorin Constantin Stragea a propus eliminarea Judecătoriei 
Făget de pe lista de instanţe propuse spre desfiinţare, amintind că partea de est a 
judeţului Timiş este cea mai săracă, iar cei 70 de kilometrii ar reprezenta un 
impediment pentru accesul la justiţie al cetăţenilor din zonele retrase cu atât mai mult 
cu cât transportul cu trenul a fost redus. 
 Domnul deputat András-Levente Máte a declarat că îşi susţine cele trei 
amendamente formulate. 

Domnul deputat Ciprian Nicolae Nica a considerat că actualul proiect se 
îndepărtează de la dezideratul că statul este cel care se apropie de cetăţean. Domnia sa 
şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la existenţa unui program viabil de 
valorificare a sediilor instanţelor judecătoreşti care urmează a fi desfiinţate. Domnul 
deputat Ciprian Nicolae Nica şi-a exprimat acordul faţă de desfiinţarea celor 9 
judecătorii. 

În continuarea dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, a reamintit faptul că instituţia care şi-a asumat această procedură de 
desfiinţare este Consiliul Superior al Magistraturii, şi nu Ministerul Justiţiei. Domnia 
sa a apreciat scopul acestei reforme de a îmbunătăţii calitatea actului de justiţie, 
existând şi instanţe judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea cu doar doi judecători, 
însă a pus accentul pe faptul că situaţia economică a populaţiei şi problemele de 
infrastructură, precum şi cele legate de mijloacele de transport ar îndepărta cetăţenii 
de actul de justiţie. Domnul preşedinte a solicitat stabilirea unor criterii clare, aplicate 
unitar la nivelul întregii ţări, criterii după care să fie reanalizată situaţia instanţelor 
judecătoreşti propuse spre desfiinţare. 

Domnia sa a propus înfiinţarea, acolo unde sunt dotări tehnice, a unor complete 
de judecată mobile care să se deplaseze la sediile instanţelor în localităţile unde s-au 
desfiinţat instanţele, pentru a se ocupa de dosarele din zonele mai retrase, cu populaţie 
redusă sau mai săracă. În acest sens, domnul preşedinte a dat exemplul sistemului 
aplicat în Austria, considerând că soluţia propusă răspunde atât dezideratelor 
europene, cât şi nevoilor societăţii româneşti. 

Domnul ministru Cătălin Marian Predoiu a apreciat efortul membrilor Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi de a găsi cele mai bune soluţii pentru problemele 
justiţiei. Domnia sa a identificat elementele comune ale nemulţumirilor membrilor 
Comisiei, argumentele legate de evaluarea tehnică a instanţelor, dar şi de eventuala 
îngreunare a accesului la justiţie. Potrivit domniei sale, accesul la justiţie nu implică 
prezenţa oficialului în comunitate, ci o serie de garanţii procesuale, de elemente de 
organizare care să permită cetăţeanului să îşi exercite drepturi şi libertăţile în justiţie. 
În acest sens, prima evaluare a fost legată de calitatea actului justiţiei, nu de prezenţa 
instanţei în localitatea de domiciliu a cetăţeanului care face apel la justiţie. În opinia 
domnului ministru, înfiinţarea instanţelor judecătoreşti a avut la bază un criteriu 
politic, nu unul ştiinţific.  

În continuarea dezbaterilor, domnul ministru Cătălin Marian Predoiu a răspuns 
întrebărilor adresate de membrii Comisiei, explicând că modalitatea de evaluare nu a 
fost formulată în birourile ministerului, ci a reprezentat rezultatele muncii continue a 
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unei echipe de zece magistraţi cu experienţă în sistemul judiciar, care s-au deplasat de 
mai multe ori la instanţele în cauză şi care au discutat cu factorii locali implicaţi. 
Rezultatele acestei evaluări confirmă concluziile cercetărilor efectuate încă din 2005, 
iar criteriile invocate (schema de personal, distanţa, sediul, costul desfăşurării 
activităţii instanţei) demonstrează că nu costul reprezintă principalul criteriu. Schema 
de personal a fost întotdeauna incompletă din cauza lipsei de interes a magistraţilor de 
a practica în aceste instanţe. Fluctuaţia de personal este determinată de aceleaşi cauze 
care conduc la schema de personal incompletă, fiind caracterizată de numeroase 
transferuri şi de inconsecvenţa pe posturile din aceste instanţe. S-a avut în vedere ca 
distanţa pe care trebuie să o parcurgă cetăţenii până la noile instanţe unde vor fi 
arondaţi să fie o distanţă rezonabilă, majoritatea fiind repartizaţi la instanţe care se află 
în medie la 20-60 de kilometri, distanţele de 100 kilometri reprezentând excepţii.  

Domnul ministru a amintit că majoritatea deciziilor date de aceste instanţe 
propuse spre desfiinţare sunt contestate la instanţele superioare care se află la distanţe 
mult mai mari, cetăţenii fiind dispuşi să parcurgă şi câteva sute de kilometri. Volumul 
de încărcare reprezintă un criteriu important deoarece există instanţe care au un volum 
de aproximativ 300 de dosare, iar anumite fluctuaţii ale volumului fiind adeseori 
datorate unor încărcări false, artificiale, din perioada în care se discuta despre aceste  
restructurări din justiţie. 

Domnul ministru Cătălin Marian Predoiu a argumentat necesitatea etapizării 
desfiinţării instanţelor, propunând desfiinţarea în prima etapă a unui numărul de 24 de 
instanţe, pentru a nu produce un şoc prea mare în sistemul judiciar, pentru a nu crea un 
dezechilibru între judeţe prin desfiinţarea mai multor instanţe într-un judeţ. 

În legătură cu problema sediilor instanţelor desfiinţate, domnia sa a explicat că 
acestea pot fi folosite ca şi sedii secundare ale curţilor de apel, fără personal auxiliar, 
fără şefi de instanţă, activitatea de aici fiind limitată la depunerea cererii de către 
cetăţean.  

Deoarece scopul Ministerului Justiţiei este acela de a păstra aceste sedii în 
circuitul sistemului judiciar, o altă întrebuinţare a acestora poate fi aceea de a fi 
utilizate ca şi centre de pregătire ale Consiliului Superior al Magistraturii. 

Domnia sa a atras atenţia asupra faptului că termenele lungi sunt cauzate de 
creşterea dezechilibrată în timp a sistemului judiciar, resursele umane neputând fi 
repartizate uniform.  
 În legătură cu proiectul de lege privind răspunderea a magistraţilor, domnul 
ministru a informat membrii Comisiei că acesta va fi înaintat spre dezbatere în viitorul 
apropiat. 

În ceea ce priveşte posibilitatea introducerii unui program de instanţe mobile, 
domnul ministru a apreciat faptul că inclusiv conceptul de sediu secundar poate 
îngloba conceptul de instanţe mobile prin găzduirea a unui complet de judecată în 
funcţie de volumul de încărcare. Acest sistem a fost adoptat în multe state europene, 
iar la câţiva ani de la implementare s-a observat scăderea apetitului cetăţenilor de a-şi 
rezolva problemele în justiţie, crescând responsabilitatea şi coeziunea socială în 
anumite comunităţi. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a propus introducerea expresă în proiectul de 
lege aflat în dezbatere a sediilor secundare sau a completelor mobile cu frecvenţă 
stabilită în funcţie de nevoie, susţinând că abia atunci proiectul de lege va putea 
beneficia de sprijinul Comisiei.  
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Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea pe textul iniţiativei legislative. 
Titlul iniţiativei legislative a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma 

iniţiatorului. 
Art. 1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma iniţiatorului. 
Art. 2, alin. (1) a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Art. 2, alin. (1), litera a) a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în forma 

iniţiatorului. 
Art. 2, alin. (1), litera b) a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în forma 

amendată de Comisie. 
Art. 2, alin. (1), litera c) a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în forma 

iniţiatorului. 
Art. 2, alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) au fost adoptate cu unanimitate 

de voturi, în forma iniţiatorului. 
Art. 3 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Art. 4 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Art. 5, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5) şi alin. (6) au fost adoptate 

cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Art. 6 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Art. 7 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
În continuare, preşedintele Comisiei, domnul deputat Daniel Buda, a supus la 

vot amendamentele membrilor Comisiei legate de instanţele judecătoreşti propuse 
spre desfiinţare şi enunţate explicit în Anexa la proiectul de lege privind desfiinţarea 
instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea. 

Poziţia 1 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 2 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 3 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 4 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 5 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 6 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 7 a fost aprobată în forma iniţiatorului, cu majoritate de voturi (23 
voturi ″pentru″ şi o abţinere). 

Poziţia 8 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 11 a fost eliminată cu majoritate de voturi (21 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 14 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 15 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 16 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 
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Poziţia 17 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Poziţia 18 a fost eliminată cu majoritate de voturi (20 voturi ″pentru″, 3 voturi 
″împotrivă″, 1 abţinere). 

Poziţia 21 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″şi 2 
voturi ″împotrivă). 

Poziţia 22 a fost eliminată cu majoritate de voturi (22 voturi ″pentru″ şi 2 
voturi ″împotrivă″). 

Proiectul de lege, în ansamblul său, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
În continuare, domnul deputat Florin Iordache a preluat conducerea şedinţei.  
La punctul 23 şi punctul 24 de pe ordinea de zi, domnul deputat Florin 

Iordache a propus următorul punct de vedere: în cazul domnului deputat Iosif Ştefan 
Drăgulescu şi al domnului deputat Florian Popa, considerând nu este vorba de 
incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia de rector. Domnul deputat 
Gabriel Andronache a exprimat un punct de vedere distinct, considerând că este vorba 
de incompatibilitate în cazul celor doi deputaţi. 
 Domnul deputat Daniel Buda a apreciat faptul că textul legii este foarte clar, 
precizând că este obligatoriu ca demnitarii să aleagă între funcţia de rector şi calitatea 
de deputat. Domnia sa a amintit că există o mare probabilitate ca Agenţia Naţională de 
Integritate să constate incompatibilitatea celor două funcţii, de aceea votul Comisiei 
poate să creeze alte probleme celor doi domni deputaţi.  
 Domnul deputat Mircea Nicu Toader a fost de acord cu argumentele domnului 
deputat Daniel Buda. 
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat faptul că nicio lege organică nu 
stabileşte o incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia de rector, doar Legea 
nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, semnalează această situaţie de 
incompatibilitate. În aceeaşi ordine de idei, domnia sa a precizat că Senatul fiecărei 
universităţi care se confruntă cu astfel de situaţii este în măsură să se pronunţe.  
 Domnul deputat Mircea Nicu Toader a admis argumentele domnului deputat 
Eugen Nicolicea. 
 Domnul secretar Gabriel Andronache a atras atenţia asupra faptului că rectorul 
este şi membru în Consiliul de administraţie al Senatului Universităţii, iar potrivit 
legii, un parlamentar nu are dreptul să facă parte din astfel de organisme de 
administraţie. 
 Domnul deputat Mihail Boldea a menţionat faptul că este de acord cu 
explicaţiile domnilor deputaţi Eugen Nicolicea şi Mircea-Nicu Toader, solicitând ca 
Legea învăţământului care a intrat în vigoare să fie aplicată, Senatul fiind instituţia 
abilitată să stabilească în ce moment intervine situaţia de incompatibilitate între cele 
două funcţii.  
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a amintit faptul că cei care şi-au construit 
o carieră universitară au depus eforturi pentru a intra în Parlament, aceştia fiind puşi în 
faţa faptului împlinit prin aplicarea unei legi retroactiv.  
 Domnul deputat Ciprian Nica a invocat art. 364, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - 
Legea Educaţiei Naţionale, care prevede că la sfârşitul mandatului de parlamentar, 
noile organe de conducere ale universităţii vor stabili eventualele incompatibilităţi 
potrivit acestei legi.  
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 Domnul deputat András-Levente Máte a fost de acord cu argumentele domnului 
preşedinte Daniel Buda.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot un punct de vedere pentru 
adresele Secretariatului General al Camerei Deputaţilor, prevăzute la punctele 23 şi 
24 de pe ordinea de zi, potrivit căruia nu există incompatibilitate între calitatea de 
deputat şi funcţia de rector. Acest punct de vedere a fost aprobat cu majoritate de 
voturi  (11 voturi ″pentru″, 9 voturi ″împotrivă″ şi o abţinere). 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi.  
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că acuzaţiile domnului deputat 
Victor Viorel Ponta, aduse la adresa domniei sale într-o emisiune de televiziune, sunt 
false, atât cea legată de jignirea doamnei deputat Monica Iacob Ridzi, în cadrul 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cât şi cea legată de ascunderea a 
14 bile la votul din Parlamentul României, pentru începerea urmării penale a doamnei 
deputat. Domnia sa a afirmat că nu avut atribuţii legate de numărarea bilelor la acel 
vot, fiind desemnat doar pentru citirea rezultatului.  
 În continuare, domnul deputat Eugen Nicolicea a declarat că nu este interesat de 
sancţionarea expresă a domnului deputat Victor Viorel Ponta, ci de constatarea de 
către Comisie dacă acuzaţiile aduse de acesta sunt adevărate sau false. Cele două 
tipuri de sancţiuni sunt avertismentul sau interzicerea participării la şedinţele Camerei 
până la 30 de zile. 
 Domnul deputat Florin Iordache a întrebat dacă domnul deputat Victor Viorel 
Ponta a fost invitat la dezbaterile Comisiei pentru a-şi exprima punctul de vedere, iar 
preşedintele Comisiei a confirmat faptul că domnul deputat Victor Viorel Ponta a fost 
invitat, însă nu a dat curs invitaţiei.  
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a fost întrebat de către domnul deputat Daniel 
Buda dacă doreşte stabilirea unei sancţiuni pentru domnul deputat Victor Viorel 
Ponta.  
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor este autoritatea în măsură să stabilească aplicarea unei sancţiuni.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat că domnia sa consideră că în cazul 
prezentat este vorba de o abatere disciplinară a domnului deputat Victor Viorel Ponta. 
Domnia sa a demarat procedura de vot secret pentru a stabili dacă domnul deputat 
Victor Viorel Ponta a săvârşit sau nu o abatere disciplinară, urmând ca aplicarea 
sancţiunii să fie decisă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.  
 Domnul deputat András-Levente Máte a atras atenţia asupra faptului că 
dezbaterile legate de sesizarea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la unele 
afirmaţii făcute de domnul deputat Victor Viorel Ponta în emisiunea ″Ora de foc″, în 
data de 14.12.2010, trebuiau susţinute în şedinţă secretă. 
 Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (12 voturi “pentru” şi 8 
voturi „împotrivă”) faptul că domnul deputat Victor Viorel Ponta a săvârşit o abatere 
disciplinară.  
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a propus sancţionarea abaterii disciplinare a 
domnului deputat Victor Viorel Ponta cu avertisment. 
 Doamna deputat Aurelia Vasile, care l-a înlocuit pe domnul deputat Victor 
Viorel Ponta, a reclamat faptul că se utilizează unităţi de măsură diferite în cazul 
sesizărilor similare formulate de parlamentarii puterii, dând exemplu cazul doamnei 
deputat Roberta Alma Anastase. 
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 Domnul preşedinte a declarat că decizia membrilor Comisiei trebuie respectată, 
sancţiunea propusă de domnul deputat Eugen Nicolicea fiind cea mai uşoară 
sancţiune. 
 Doamna deputat Carmen Ileana Moldovan a reamintit faptul că s-a încălcat 
procedura regulamentară, întrucât această şedinţă ar fi trebuit să aibă un caracter 
secret, însă a precizat că domnia sa respectă rezultatul votului. 
 Domnul deputat András-Levente Máte a considerat că procedura este viciată, 
fiind încălcată Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
 Doamna deputat Aurelia Vasile a solicitat anularea votului şi reluarea 
dezbaterilor în şedinţă secretă la o dată ulterioară.  
 Domnul deputat András-Levente Máte a fost de acord cu propunerea doamnei 
deputat Aurelia Vasile. 
 Domnul deputat Daniel Buda a precizat că nu se impune reluarea dezbaterilor şi 
a votului deoarece niciun membru al Comisiei nu a invocat viciul de procedură.  
 Domnul deputat András-Levente Máte a declarat faptul că s-a pronunţat în acest 
sens în timpul dezbaterilor.  
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Liviu Ciucă a confirmat declaraţiile domnului 
deputat András-Levente Máte legate de invocarea viciului de procedură.  
 Domnul secretar Gabriel Andronache a declarat că invocarea viciului de 
procedură este legată de prezenţa presei în sala de şedinţă. Domnia sa a afirmat că 
potrivit componenţei politice a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, este vorba 
de o situaţie de egalitate, iar rezultatul votului este o expresie a prezenţei membrilor 
Comisiei. 
 Domnul deputat Daniel Buda a precizat că şedinţa va fi reluată în cazul în care 
domnul deputat Victor Viorel Ponta va solicita acest lucru. 

Doamna deputat Aurelia Vasile a declarat că stenograma şedinţei poate 
confirma faptul că domnul deputat András-Levente Máte a sesizat încălcarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
 Domnul deputat Daniel Buda a propus trimiterea raportului Comisiei la Biroul 
permanent, cu menţiunea că la solicitarea domnului deputat Victor Ponta dezbaterile 
pot fi reluate în şedinţă secretă. 
 Domnul deputat Eugen Nicolicea a atras atenţia asupra faptului că dezbaterile în 
cadrul unei şedinţe secrete au rolul de a-l proteja pe cel care ar fi săvârşit o abatere 
disciplinară, însă întrucât domnul deputat Victor Viorel Ponta nu s-a prezentat la 
aceste dezbateri, nu ar trebui invocată încălcarea procedurii. Domnia sa a reamintit 
faptul că raportul Comisiei este orientativ, decizia aparţinând Biroului permanent. 
 Domnul deputat Daniel Buda a precizat că se va transmite rezultatul votului, iar 
şedinţa va fi reluată doar în cazul în care domnul deputat Victor Viorel Ponta va 
solicita explicit acest lucru. 
 Lucrările şedinţei au continuat cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerţului prevăzută la punctul 2 de pe Anexa la ordinea 
de zi, retrimisă la Comisie, la solicitarea plenului Camerei Deputaţilor, pentru 
aprobarea unui raport suplimentar. 
 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna secretar de stat Alina Bica şi din partea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, doamna director general Adriana Iacob. 
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 Doamna secretar de stat Alina Bica a reclamat o necorelare între dispoziţiile art. 
1 şi art. 46 cu privire la dreptul de utilitate publică a tuturor camerelor de comerţ, fiind 
încălcat dreptul la liberă asociere a camerelor de comerţ bilaterale. Spre deosebire de 
camerele judeţene, care sunt create prin lege, camerele de comerţ bilaterale sunt 
asociaţii, create în temeiul Ordonanţei Guvernului 26/2000. Orice limitare a dreptului 
de asociere trebuie justificată de existenţa unui interes public, general, iar restricţia 
trebuie să fie proporţională interesului legitim urmărit.  

În opinia reprezentantului Ministerului Justiţiei, nu există nicio justificare legată 
de un interes public pentru limitarea prevăzută de art. II (obligaţia de reavizare), ceea 
ce face textul criticabil din perspectiva dreptului constituţional la liberă asociere (art. 
40 din Constituţia României, republicată).  

În continuare, doamna secretar de stat Alina Bica a propus introducerea art. 46 
după art. 29.  
 Pentru corelarea cu art.1, domnul vicepreşedinte Florin Iordache, care a preluat 
conducerea şedinţei, a supus la vot amendamentul la art. 46, în forma propusă de 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  
 Membrii Comisiei au adoptat cu majoritate de voturi art. 46 în forma 
amendată de Comisie (14 voturi “pentru” şi 1 voturi „împotrivă”). 
 Art. II, alin. (1) şi (2) a fost adoptat în forma amendată de membrii grupurilor 
parlamentare PSD şi PNL din Comisie. 
  Domnul vicepreşedinte Florin Iordache a propus un amendament de modificare 
a art. 4, lit. n), pct. 3.  
 În continuare, domnul deputat a propus un amendament de modificare a art. 9. 
În urma expunerii punctelor de vedere ale reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi ale 
membrilor Comisiei, grupurile parlamentare PSD şi PNL au propus eliminarea art. 9 
şi introducerea unui nou alineat, alin. (2) la articolul 511. Ministerul Justiţiei a fost de 
acord cu această propunere. 
 Legea pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din 
România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, prevăzută la 
punctul 2 de pe Anexa la ordinea de zi, a fost aprobată cu amendamente, cu 
majoritate de voturi (o ″abţinere″, un vot ″împotrivă″). 
 Domnul vicepreşedinte Florin Iordache a declarat închise lucrările şedinţei din 
22 februarie 2011. 
 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua de 23 
februarie 2011. 
 Cu privire la sesizarea Secretariatului General al Camerei Deputaţilor prevăzută 
la punctul 25 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât prin consens că 
domnul deputat Sorin Andi Pandele poate să îşi desfăşoare activitatea în profesia de 
avocat în Baroul de Avocaţi Argeş, cu menţinerea funcţiei de bază la acest barou, pe 
durata exercitării mandatului de deputat, cu restricţiile impuse cu privire la 
infracţiunile de corupţie din Legea 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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a făcut o observaţie cu privire la faptul că 
în cadrul Baroului, domnul deputat Sorin Andi Pandele nu îndeplineşte o funcţie, ci 
exercită o profesie.  

Domnul deputat Bogdan Ciucă a fost de acord cu această menţiune. 
 Cu privire la scrisoarea prevăzută la punctul 27 de pe ordinea de zi, transmisă 
de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, prin care înaintează 
un memoriu depus de domnul Becsek Garda Dezso, fost deputat, domnul preşedinte 
Daniel Buda a propus trimiterea unui punct de vedere prin care să fie explicat faptul 
că dispunerea înfiinţării unei comisii de anchetă nu intră în atribuţiile Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, prevăzut la punctul 19 de pe 
ordinea de zi.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: din partea Ministerului de 
Justiţie, doamna Lidia Barac - secretar de stat şi doamna Alina Rădoi – director, 
Direcţia Elaborare Acte Normative, din partea Consiliului Legislativ, domnul Nicolae 
Turcu - preşedinte al secţie de Drept Privat şi domnul profesor doctor Mihai Lucian, 
profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. 
 Domnul profesor doctor Mihai Lucian a apreciat că importanţa acestui proiect 
de lege rezidă în faptul că se urmăreşte punerea în aplicare a Codului Civil, 
exprimându-şi disponibilitatea totală pentru a răspunde solicitărilor membrilor 
Comisiei.  
 În acest sens, domnia sa a menţionat faptul că este nevoie de o mai bună 
planificare, solicitând ca înştiinţările legate de programul şedinţelor Comisiei să fie 
transmis celor implicaţi de îndată ce va fi stabilit.  
 Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a considerat faptul că demersul de punere 
în aplicare a Codului Civil este la fel de important ca legea în sine, atrăgând apoi 
atenţia asupra necesităţii corelării amendamentelor care urmează să fie depuse de 
membrii Comisiei cu Codul civil în sine şi cu legislaţia care are legătură cu acesta. 
 Domnul deputat Bogdan-Liviu Ciucă a mulţumit pentru disponibilitatea şi 
ajutorul domnilor profesori implicaţi în dezvoltarea proiectului de lege în discuţie. 
Domnia sa a justificat problemele legate de respectarea calendarului de lucru prin 
faptul că intervin evenimente independente de voinţa membrilor Comisiei, iar adeseori 
este nevoie de solicitarea unei dispense pentru desfăşurarea lucrărilor Comisiei în 
paralel cu lucrările plenului Camerei Deputaţilor. 
 Domnul deputat Ciprian Nicolae Nica a solicitat organizarea programului 
şedinţelor Comisiei din data de 8 martie a.c. astfel încât membrii acesteia să se poată 
deplasa în teritoriu.  
 Domnul vicepreşedinte Bogdan-Liviu Ciucă a precizat că nu se impune 
modificarea programului stabilit deja de către Biroul permanent. 
 În continuare, domnul preşedinte Daniel Buda a comunicat calendarul lucrărilor 
Comisiei pentru săptămâna 28 februarie - 4 martie a.c. Domnia sa a solicitat 
reprezentantului Ministerului Justiţiei să comunice amendamentele cât mai curând 
pentru a eficientiza munca membrilor Comisie, menţionând faptul că şi 
amendamentele Comisiei vor fi transmise Ministerului Justiţiei şi domnilor profesori 
implicaţi în elaborarea acestui proiect de lege.  
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 Domnul prof. univ. dr. Mihai Lucian a prezentat componenţa echipei de lucru la 
proiectul de lege prevăzut la punctul 19 de pe ordinea de zi: Cartea I, Persoane - 
domnul Marian Nicolae, Cartea II, Familie – doamna Marieta Avram, Cartea III, 
Drepturi Reale – domnul Valeriu Stoica, Cartea IV, Moştenirea – domnul Mircea 
Bob, Cartea V, Obligaţii – domnii Răzvan Dincă şi Radu Izoiu, Cartea VI, Prescripţia 
– domnul Marian Nicolae, Cartea VII, Drept Internaţional Privat – domnul Nicolae 
Turcu.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat Ministerului Justiţiei să transmită 
domnilor profesori implicaţi în elaborarea proiectului de lege, calendarul de lucru 
orientativ. 
 Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a apreciat faptul că amendamentele 
Ministerului Justiţiei ar fi trebuit să fie cuprinse în proiectul de lege.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat că din informaţiile pe care le-a 
primit de la colectivul care a lucrat la această iniţiativă legislativă, amendamentele 
acestuia nu sunt de natură să modifice substanţial legea. 
 Doamna secretar de stat Lidia Barac a definit proiectul de lege drept unul 
complex, exprimându-şi mulţumirea pentru calendarul stabilit de Comisie. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua de 24 
februarie 2011 şi s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea 
studierii iniţiativelor legislative şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
                 Daniel BUDA                                             Gabriel ANDRONACHE 
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