
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti,  07.07.2011 
      Nr. 31/757 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 4-7 iulie 2011 

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

4, 5, 6 şi 7 iulie 2011. 
În data de 4 iulie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 

Daniel Buda, Bogdan-Liviu Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,  
Alina-Ştefania Gorghiu, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Adrian 
Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Ciprian 
Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, şi Gabriel 
Nicolescu-Tiţa. 

Au absentat în data de 4 iulie 2011 următorii deputaţi: Carmen Axenie, Andi 
Sorin Pandele şi Cornel Ştirbeţ. 

În zilele de 5, 6 şi 7 iulie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Daniel Buda, Bogdan-Liviu Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, 
Alina-Ştefania Gorghiu, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, 
Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, 
Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Ciprian Nicolae 
Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, şi Gabriel 
Nicolescu-Tiţa. 

Au absentat în zilele de 5, 6 şi 7 iulie 2011 următorii deputaţi: Carmen Axenie, 
Mihail Boldea, Andi Sorin Pandele şi Cornel Ştirbeţ. 

În data de 4 iulie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte 
al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Daniel Buda. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi 

a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, PLx 30/2011 – fond; 
2. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, 
PLx 100/2011 – fond; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, PLx 312/2010 – fond; 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 
nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Plx 
624/2010 – fond; 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul 
Novegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 
septembrie 2010, PLx 448/2011 – fond; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea Acordului între România şi Regatul 
Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a 
Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 
19 octombrie 2010, PLx 447/2011 – aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul 
European de Informaţii privind Vehiculele şi Permisele de Conducere 
(EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, PLx 449/2011 – aviz; 

8. Proiectul Legii timbrului cultural, PLx 453/2011 – aviz; 
9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului "Schi în România", Plx 
456/2011 – aviz; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe 
piaţă, Plx 460/2011 – aviz; 

11. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, Plx 463/2011– aviz; 

12. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, Plx 464/2011– aviz; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, Plx 465/2011– aviz; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, Plx 466/2011– aviz; 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, Plx 467/2011 – aviz; 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, Plx 468/2011 – aviz; 

17. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 
privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în 
sistemul public de pensii, Plx 469/2011 – aviz; 

18. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi de Sinteză, Plx 472/2011 – 
aviz; 

19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Plx 
475/2011 – aviz; 

20. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României, 
Plx 476/2011 – aviz; 

21. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Plx 477/2011 – aviz; 
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22. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, Plx 478/2011 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, Plx 479/2011 – aviz; 

24. Propunerea legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, 
aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6), Plx 480/2011 – 
aviz;  

25. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind 
aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, Plx 481/2011 
– aviz; 

26. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, Plx 
482/2011 – aviz; 

27. Propunerea legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a 
funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor 
rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a 
profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de 
conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire 
practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii 
permisului de conducere, Plx 483/2011 – aviz; 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, Plx 484/2011 – aviz; 

29. Propunerea legislativă privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, 
psihotrope şi derivaţilor acestora, Plx 485/2011 – aviz; 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, Plx 486/2011 – aviz; 

31. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, Plx 487/2011– 
aviz; 

32. Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru 
bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei, 
Plx 488/2011 – aviz; 

33. Propunerea legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 
privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor 
textile, Plx 490/2011 – aviz; 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, Plx 491/2011 – aviz; 
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35. E 20/2011-s- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.539/2001 de stabilire a 
listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea 
frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi 
sunt exoneraţi sunt exoneraţi de această obligaţie – (COM (2011) 290); 

36. E 21/2011-s- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind statisticile europene de securitate faţă de criminalitate – 
(COM (2011)335); 

37. E 23/2011-s- Propunere de directivă a Parlamentului European şi al 
Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor orfane – (COM 
(2011)289); 

38. E 25/2011-s- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul şi 
Comitetul Economic şi Social – Lupta. 
 

Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea iniţiativelor legislative cu care 
Comisia a fost sesizată în fond. 
 La punctul 1, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru 
data de 5 iulie 2011. 
 La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unui raport de respingere a 
proiectului de lege. 

La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unui raport de respingere a 
propunerii legislative. 

La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu avizarea iniţiativelor legislative de pe ordinea 
de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 6 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 7 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 8 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 11 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 12 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la punctul 13 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 14 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 15 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi.

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 16 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 17 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 18 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 19 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 20 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 21 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 22 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 23 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 24 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 25 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 26 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 27 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 29 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 31 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 32 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 33 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 34 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 35 de pe ordinea de zi, referitor la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
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nr.539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză 
pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt 
exoneraţi sunt exoneraţi sunt exoneraţi de această obligaţie – (COM (2011) 290), 
membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport 
favorabil. 

La punctul 36 de pe ordinea de zi, referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de securitate 
faţă de criminalitate – (COM (2011)335), membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport favorabil. 

La punctul 37 de pe ordinea de zi, referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite utilizări permise ale 
operelor orfane – (COM (2011)289), membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport favorabil. 

La punctul 38 de pe ordinea de zi, referitor la comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul şi Comitetul Economic şi Social – Lupta., membrii 
Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport favorabil. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise 
lucrările Comisiei din data de 4 iulie 2011, urmând ca acestea să continue în data de 
5 iulie 2011 cu dezbaterea proiectului de lege prevăzut la punctul 2 în fond, referitor 
la punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii penale (PLx 100/2011). 

 
 

În data de 5 iulie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul  deputat 
Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea proiectului de Lege de la punctul 2, 
în fond pe ordinea de zi, referitor la punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale (PLx 
100/2011). 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Alina Mihaela Bica, secretar de stat, 
doamna Alina Barbu, şef serviciu, Alina Ion, consilier juridic şi domnul Radu Florin 
Geamănu, consilier juridic, iar din partea Consiliului Superior al Magistraturii, 
doamna Corina Voicu, judecător. 

Şedinţa a început cu dezbaterea art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a formulat un amendament la art. 53 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000, propunând înlocuirea 
sintagmei import cu cea de introducere în ţară. 

În urma opiniilor expuse, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului final 
asupra art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 
pentru o şedinţă ulterioară. 

Dezbaterile au continuat cu analizarea art. 53 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.78/2000.  
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Deoarece nu s-a ajuns la un consens pentru aprobarea formei adoptate de 
Senat, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului final asupra art. 53 alin. (1) lit. 
c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.243/2000 
privind protecţia  atmosferei,  publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.655/2001, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la personalul 
responsabil cu constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 49, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea exprimării prin vot pentru o şedinţă ulterioară.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat abrogarea art. 50 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.243/2000. 

În ceea ce priveşte art. 21 lit g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.244/2000 privind siguranţa  barajelor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.96 din 4 februarie 2002, domnul deputat Marton Arpad a 
formulat două amendamente. Domnia sa a propus fie eliminarea art. 21 lit g), fie 
reformularea textului prin includerea textelor de la lit. g) din formularea aflată în 
vigoare. În plus, domnia sa a atras atenţia asupra riscului ca declararea eronată în 
scopul obţinerii de avantaje să rămână nesancţionată 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea exprimării prin vot asupra art. 21 lit g) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.244/2000 pentru o şedinţă ulterioară.

Cu privire la art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.244/2000, domnul deputat Daniel Buda a formulat un amendament. Domnia sa a 
propus completarea textului cu sintagma punând în pericol populaţia sau mediul. 

În urma opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului 
final asupra art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d), art. 23 alin. (2) şi art. 24 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.244/2000 pentru o proximă şedinţă deoarece au apreciat 
necesară expunerea opiniilor reprezentanţilor Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a formulat un amendament la art. 23 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.244/2000, considerând utilă înlocuirea 
sintagmei infracţiuni comise cu cea de infracţiuni săvârşite. 

Domnul deputat Daniel Buda a formulat un amendament la art. 25 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.951 din 24 noiembrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. Domnia sa a apreciat că efectuarea de lucrări 
care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de descărcare de sarcină 
arheologică nu ar trebui încadrată ca şi infracţiune, ci ca şi contravenţie. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de 
către domnul deputat Daniel Buda la art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a formulat un amendament la art. 26 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/2000, propunând eliminarea amendei ca şi sancţiune 
alterrnativă pentru accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu 
patrimoniu arheologic, fără autorizare prealabilă. 

Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de către domnul deputat 
Gheorghe Gabor la art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000. 
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Domnul deputat Daniel Buda a propus introducerea unor modificări la lit. a) a 
alin. (1) a art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000, urmând ca într-o şedinţă 
ulterioară să prezinte Comisiei forma finală a acestui amendament.  

Cu privire la art. 143 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20 
decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
aprobat amendamentul formulat în urma dezbaterilor, amendament prin care se 
propune eliminarea acestuia. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât aprobarea formei adoptate 
de Senat la art. 15 alin. (1) - (3) din Legea nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.429 din 31 iulie 
2001. 

Doamna Alina Barbu, şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei, a susţinut 
amendamentele la art. 2 şi lit. c) a art. 2 din Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
Domnia sa a explicat că se impune aprobarea acestor amendamente deoarece ele 
completează legea în vigoare, iar din motive tehnice nu au putut fi introduse şi în 
forma iniţiativei legislative înaintată spre aprobare Senatului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât aprobarea amendamentelor 
formulate de Ministerul Justiţiei la art. 2 şi lit. c) a art. 2 din Legea nr.678/2001. 

În continuarea discuţiilor, membrii Comisiei au aprobat amendamentul 
formulat de către reprezentanţii Ministerul Justiţiei cu privire la abrogarea art. 12, 13, 
141 şi 15 - 19 din Legea nr.678/2001. 

În ceea ce priveşte art. 20 alin. (1) şi (2), domnul deputat Gabriel Andronache, 
secretar al Comisiei, a solicitat explicaţii. 

Doamna Alina Barbu, şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei, a precizat că 
prin Legea nr. 230/2010, art. 20 a suferit modificări, cauza de nepedepsire fiind 
extinsă şi la alte infracţiuni, respectiv trecere frauduloasă a frontierei unui stat ori 
donare de organe sau ţesuturi ori celule de origine umană astfel încât se impune 
menţinerea actualului alin. (1) al art. 20. În plus, prin dezincriminarea în noul Cod 
penal a prostituţiei şi a cerşetoriei a fost necesară includerea unei cauze de 
nesancţionare contravenţională. 

Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de către reprezentanţii 
Ministerul Justiţiei cu privire la art. 20 alin. (1) şi (2). 

Cu privire la art. 24-29 din Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.959 din 29 noiembrie 
2006, doamna Alina Barbu, şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei, a propus 
aprobarea formei adoptate de Senat prin care se stabileşte abrogarea acestora, 
explicând că se impune această abrogare pentru a elimina dubla reglementare. 

În legătură cu art. 3 din Legea nr.546/2002 privind graţierea şi procedura 
acordării graţierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.755 din 
16 octombrie 2002, doamna Alina Barbu, şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei, 
a susţinut aprobarea introducerii unui nou alineat, alin. (2). Domnia sa a precizat că 
numeroasele dispute doctrinare au condus la necesitatea legiferării caracterului 
irevocabil al decretului de graţiere individuală. 
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Domnul deputat Gheorghe Gabor a dat un exemplu în care decretul de graţiere 
individuală a domnului Miron Cosma dat de către preşedintele Ion Iliescu a fost 
revocat. 

Membrii Comisiei au aprobat forma adoptată de Senat la art. 3 alin. (2) din 
Legea nr.546/2002. 

Datorită faptului că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
a finanţării actelor de terorism este în procedură de aprobare, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea votului final asupra art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), (2), (3), (4) şi (5), 
24 alin. (1) şi (2) şi 25 din Legea nr.656/2002. 

Doamna Alina Barbu, şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei, a explicat 
faptul că la solicitarea societăţii civile, alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.214 din 28 martie 2002, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr.107/2006, cu modificările şi completările ulterioare a fost 
completat astfel încât o persoană care dezbate chestiuni de interes public să nu poată 
fi trasă la răspundere penală. 

Membrii Comisiei au aprobat forma adoptată de Senat la alin. (3) al art. 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2002. 

Cu privire la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2002, domnul deputat Gabriel Andronache a întrebat de ce a fost introdusă 
amenda ca şi măsură alternativă de sancţionare  

Doamna Alina Barbu, şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei, a percizat 
faptul că s-a considerat necesară introducerea amenzii pentru toate infracţiunile 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 care sunt pedepsite cu 
închisoare de până la 3 ani. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a atras atenţia asupra art. 6 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2002, menţionând faptul că tehnica 
legislativă impune trecerea cauzelor de nepedepsire la sfârşitul iniţiativei legislative. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea votului final asupra art. 6 alin. (1) şi 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 pentru o şedinţă ulterioară. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările şedinţei din 5 iulie 
2011.  

Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 6 şi 7 iulie 2011 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    
 
Întocmit,  
Expert parlamentar 
Roxana Zegrean  
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Referent 
Ana Maria Stănilă 
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