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 din zilele de 26 şi 27 octombrie 2010 
    
 
 

   Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 26 octombrie 2010, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel 
Buda, Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina Ştefania Gorghiu, 
Carmen Axenie, Daniel Ionuţ Bărbulescu, Mihail Boldea, Tudor Chiuariu, Iustin 
Marinel Cionca, Ciprian Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Florina Ruxandra 
Jipa, Silvestru Mircea Lup, Andras Levente Mate, Carmen Ileana Moldovan, Ciprian 
Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Andrei Valentin Sava, Sorin Stragea. 
Au absentat doamna şi domnii deputaţi: Liana Dumitrescu, Sorin Pandele, Viorel 
Victor Ponta, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

1. 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             

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, 
nr.341/2004 P.L.x 52/2010 - fond 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit P.l.x 251/2010 - 
fond 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 293/2010 - fond 
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 5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică P.L.x 336/2010 - fond 

 6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3¹) ţi (3²) ale art.29 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 P.L.x 391/2010 - fond 

 7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 P.L.x 436/2010 
- fond 

 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei P.l.x 439/2010 -  fond 

9.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei  P.l.x 440/2010 - fond 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de 

către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
           
         Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

dezbaterea iniţiativelor legislative, în fond, de pe ordinea de zi. 
         La pct.1, în fond, al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, din 
partea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, doamna Adriana Luminiţa Iacob, 
director general.  

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
                   La pct.2, în fond, al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, 
domnul Adrian – Viorel Nicolăescu, secretar general, din partea Secretariatului de 
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. 

 În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 La pct.3, în fond, al ordinii de zi, au participat, în calitate de invitaţi, 
doamna Irina Alexe, secretar de stat, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi domnul Mihai Busuioc, director, din partea Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât  amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 

La pct.4, în fond, al ordinii de zi, a participat, în calitate de invitat, 
doamna Irina Alexe, secretar de stat, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.  
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În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu majoritate de voturi              
(2 voturi împotrivă), să se întocmească un raport de respingere al propunerii 
legislative. 

 La pct.5, în fond, al ordinii de zi,   a participat, în calitate de invitat, 
doamna Irina Alexe, secretar de stat, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.  

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,             
să se întocmească un raport de adoptare al proiectului de lege. 

La pct.6, în fond, al ordinii de zi,   au participat, în calitate de invitaţi, 
domnul Adrian Lemeni, secretar de stat şi domnul Florin Frunză, director, din partea 
Secretariatului de Stat pentru Culte. 

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,               
să se întocmească un raport de respingere al propunerii legislative. 

La pct.7, în fond, al ordinii de zi,  a participat, în calitate de invitat, 
domnul Cristian Leahu, director, din partea Autorităţii Electorale Permanente. 

 În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La pct.8, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, 
cu unanimitate de voturi,  să se întocmească un raport de respingere al propunerii 
legislative. 
  La pct.9, în fond, al ordinii de zi, în urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât  
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
   

 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din 
data de 26 octombrie 2010. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 27 octombrie 2010 cu studiul 

iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe 
ordinea de zi a proximei şedinţe.           
   
 
                      PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                       Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 
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