
                                                                                                                                                           

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 27.06.2011 
      Nr. 31/689 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 30-31 mai şi 1-2 iunie 2011 

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

30-31 mai şi 1-2 iunie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,  
Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea Tudor Alexandru Chiuariu, 
Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Mircea Gurzău Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup,  
András-Levente Máte, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin 
Constantin Stragea, Andi Sorin Pandele, Cornel Ştirbeţ. 

A absentat pe perioada celor patru zile domnul deputat Gabriel  
Nicolescu-Tiţa. 

Domnul deputat András-Levente Máte a fost înlocuit în ziua de 2 iunie 2011 
de către domnul deputat Pál Arpád. 

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 punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 

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

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, PLx 322/2011 –  fond 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
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administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 
şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; PLx 334/2011 - fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a 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 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; PLx 339/2011 - fond 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau 
după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; PLx 199/2011 
- fond 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului 
public privat nr.178/2010; PLx 200/2011– fond 

7. 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 

8. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 
pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari; Plx 272/2011 – fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.35 din Legea 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari; Plx 273/2011 – fond 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 
privind taxele judiciare de timbru; PLx 611/2010 – fond 

11. Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului 
Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul 
Braşov; Plx 349/2011 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi 
a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002; PLx 30/2011 – fond 

13. Proiectul de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare; 
PLx 592/2009 – fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii privind 
cimitirele şi serviciile funerare; Plx 218/2011 – fond 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2011 pentru 
aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia 
sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi 
control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de 
transport rutier; PLx 219/ 2011 – fond 
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16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea 
voluntariatului; PLx 223/2011 – fond 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001 
Legea voluntariatului; Plx 233/2011 – fond 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001 - 
Legea voluntariatului, republicată; Plx 234/2011 – fond 

19. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie PLx 535/2005 – 
fond 

20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Plx 
112/2011 – fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală,  Plx 496/2010 – fond 

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoanele fizice a 
metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea 
feroviară, PLx 356/2011 – fond 

23. Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea 
activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit 
şi instituţiilor financiare nebancare, Plx 687/2010– fond 

24. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 
privind executorii judecătoreşti; PLx 203/2008 - fond 

25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene prvind Acordurile 
bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 
2011, PLx 373/2011– fond 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, PLx 330/2011 - aviz 

27. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, a 
educaţiei naţionale,  Plx 239/2011 - aviz 

28. Propunerea legislativă privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI 
din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, 
judeţul Mureş, Plx 240/2011 - aviz 

29. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înfiinţarea 
de comune; Plx 241/2011 -  aviz 

30. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
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administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, PLx 
335/2011 -  aviz 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, PLx 337/2011-  aviz; 

32. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, PLx 343/2011-  aviz 

33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 
privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare; PLx 344/2011 – aviz 

34. Proiectul de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe 
autovehicule; PLx 347/2011 - aviz 

35. Proiectul de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date; PLx 348/2011 - aviz 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002; Plx 237/2011 - aviz 

37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor 
comunitare; PLx 353/2011 - aviz 

38. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii; PLx 354/2011 - aviz 

39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului 
naţional de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; PLx 
355/2011 - aviz 

40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii; PLx 357/2011 - aviz 

41. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2011 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 
programului "Prima casa ", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea 
continuării programului "Prima casă"; PLx 358/2011 - aviz 

42. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.36/2007 privind efectuarea recensamântului populaţiei şi al locuinţelor din 
România în anul 2011; PLx 359/2011 - aviz 
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43. Proiectul de Lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale 
a clădirilor; PLx 360/2011 - aviz 

44. Proiectul de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea 
produselor alimentare; PLx 364/2011 - aviz 

45. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.259 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; PLx 365/2011 – aviz 

46. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii; PLx 367/2011 – aviz 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 
privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare; Plx 368/2011 
– aviz 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; Plx 369/2011 – aviz 

49. Scrisoarea domnului deputata Dumitru Chiriţă prin care doreşte să i se 
precizeze dacă şi în ce condiţii poate încheia contracte cu persoane juridice în 
calitate de consilier juridic; nr. 31/508/18.05.2011 

50. Adresa Secretarului General prin care a transmis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi scrisoarea Institutului pentru Politici Publice referitoare 
la situaţia a doi deputaţi, Ciprian Florin Luca şi Vasile Berci, care au fost 
surprinşi în timp ce votau pentru alţi colegi parlamentari;nr. 
31/215/21.03.2011 

51. 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 

52. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice; PLx 323/2011 – aviz 

53. Reanalizarea avizului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale 
Parlamentului asupra Propunerilor de modificare şi completare a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatului 
Poporului, urmare contestaţiei domnului Virgil Cristian Cristea, secretar 
general al instituţiei Avocatului Poporului, asupra proiectului de modificare a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatului 
Poporului, BP nr. 1481/2011 

54. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor; Plx 101/2011 – aviz 

55. Raportul de activitate pentru anul 2010 al Avocatului Poporului R1/2011;  
56. Raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente – 2009 R23/2011; 
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 Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea proiectului de Lege prevăzut la 
punctul 1, 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, domnul Mihai Udroiu, judecător, doamna Viorica 
Simona Matei, judecător şi domnul Radu Florin Geamănu, consilier juridic; din 
partea Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Corina Voicu, judecător şi 
domnul deputat Marton Arpad.
 Domnul deputat Ciprian Nica a apreciat că pedepsele pentru infracţiunile 
prevăzute la articolul 481 alin. (1) din Legea nr.17/1990 privind regimul juridic al 
apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei 
economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.765 din 21 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare 
sunt prea blânde. Domnia sa a apreciat că deversarea de substanţe poluante cu rea-
intenţie implică riscuri multiple pentru ecosistem, dar şi pentru populaţie. În acest 
sens, domnia sa va formula un amendament pentru proxima şedinţă. 
 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a precizat că 
textul adoptat în Senat prevede o majorare a pedepsei stabilite de vechiul Cod civil. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a atras atenţia asupra art. 6 alin. (2) din 
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, atrăgând atenţia asupra faptului că situaţia de reabilitare nu este 
menţionată explicit. Domnia sa a propus reformularea acestui text cu scopul 
clarificării mai sus menţionată
 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a apreciat că 
textul este suficient de clar, odată cu reabilitarea o persoană îşi recuperează toate 
drepturile pierdute.
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a formulat un amendament la art. 271 
lit. c) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
formulat de domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă.  
 Cu privire la art. 272 alin. (1) lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 
noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, domnul deputat Bogdan 
Ciucă a precizat că un fondatorul unei organizaţii care este şi unic acţionar ar trebui 
să fie lăsat să ia orice decizie consideră în privinţa organizaţiei respective. Domnia 
sa a dat ca exemple: cumpărarea unor acţiuni la un preţ mai ridicat decât cel estimat, 
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vânzarea anumitor produse la un preţ mai scăzut decât cel normal din nevoia de 
lichidităţi etc. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda şi-a exprimat acordul cu privire la 
argumentele domnului deputat Bogdan Ciucă. 
 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a apreciat că 
trebuie sancţionată orice acţiune care poate produce o pagubă societăţii sau 
eventualilor creditori. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus reformularea art. 272 alin. (1) lit. a) 
astfel încât să fie precizat mai clar faptul că unicul acţionar al unei societăţi nu poate 
fi sancţionat în cazul în care societatea nu are credite. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului final 
asupra lit. (a), (b) şi (c) ale art. 272 alin. (1). 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a atras atenţia asupra sintagmei ştiri false din 
art. 2721 lit. (a), pe care a apreciat-o ca fiind prea vagă. În ceea ce priveşte textul de 
la art. 2721 lit. a), domnia sa a precizat că nu este corectă sancţionarea unui fondator 
unic care îşi prejudiciază societatea 
 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a menţionat 
că trebuie textul de la art. 2721 lit. a) trebuie analizat prin separarea persoanei 
juridice de persoana fizică care este reprezentată de fondator(i). 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a întrebat dacă vor fi aplicate sancţiuni şi în 
cazurile în care proprietarii sau reprezentanţii companiei emit estimări cu privire la 
dezvoltarea acesteia, estimări care nu se concretizează. 
 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a negat 
sancţionarea în cazul prezentat de domnul deputat Gheorghe Gabor. 
 Doamna Corina Voicu, judecător în cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, a explicat faptul că noţiunea de ştiri false nu se referă la planuri de 
viitor sau la proiecţii, ci la lucruri neadevărate faţă de un lucru adevărat, concret.   
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că persoana fizică autorizată ar 
trebui să aibă acelaşi statut cu persoana juridică.  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea votului art. 2721 lit. a) şi b). 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat mai multe explicaţii cu privire la art. 
273 lit. c). 
 Domnul deputat Marton Arpad a apreciat că art. 273 lit. c) se referă la 
situaţiile în care administratorul vinde acţiunile firmei pe care o gestionează fără a 
încasa contravaloarea lor. Domnia sa a precizat că predarea unui avans din dividende 
reprezintă tot un împrumut care poate fi sancţionat conform art. 273. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea votului art. 273 lit. c) pentru o şedinţă ulterioară. 
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 Domnul deputat Bogdan Ciucă a formulat un amendament cu privire la art. 
274 lit. b). Domnia sa a apreciat că sintagma capitalul grupului este greşit utilizată, 
propunând verificarea acestui aspect. 
 Cu privire la art. 277 alin. (2), domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat care 
sunt incompatibilităţile pentru funcţia de cenzor al unei societăţi. 
 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a precizat că 
un administrator nu poate numi rudele sale sau ale soţiei/soţului (rude de până la 
gradul al IV-lea). Domnia sa a precizat că doar hotărârile luate în baza rapoartelor 
sau analizelor greşite sau subiective ale unui cenzor aflat în situaţie de 
incompatibilitate cu funcţia pe care o ocupă. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că o situaţie de incompatibilitate a 
cenzorului ar trebui să atragă anularea actelor emise în baza rapoartelor sau 
analizelor acestuia. Domnia sa a precizat că anularea acestei hotărâri ar trebui să fie 
posibilă mai ales în cazul în care aceasta nu şi-a produs încă efectele.  
 Doamna Corina Voicu, judecător în cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, a explicat că textul îşi propune să evite situaţiile în care se decide 
anularea unei hotărâri bune luată în baza unui raport bun, exclusiv în baza acestei 
incompatibilităţi a cenzorului. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea votului art. 277 alin. (2) pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 Lucrările Comisiei au continuat în data de 31 mai 2011 cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative, în fond, de pe ordinea de zi. 

La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege. 

La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), întocmirea unui raport de respingere a 
proiectului de lege în comun cu Comisia pentru administraţie, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic . 

La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), întocmirea unui raport de respingere a 
proiectului de lege, în comun cu Comisia pentru administraţie, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. 

La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege. 

La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
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La punctele 16, 17 şi 18, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au 
hotărât cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea unor rapoarte de 
respingere a proiectelor de lege. 

La punctul 15, în fond pe ordinea de zi, comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii, membrii Comisiei juridice au hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege până la întocmirea unui raport preliminar de 
către Comisia pentru industrii şi servicii. 

La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege. 

La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 

La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 

La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 

La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a propunerii 
legislative. 

La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 

La punctul 13, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru 
data de 1 iunie 2011. 
 La punctul 14, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 

La punctul 19, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului 
de lege. 

La punctul 20, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. 

La punctul 21, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii 
legislative. 

La punctul 22, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctele 23 şi 24, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru ziua de 1 iunie 2011. 
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La punctul 25, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu avizarea 
iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 

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

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

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 31 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 32 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 33 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 34 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 35 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor cu o 
săptămână. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 36 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 37 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 38 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 39 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 40 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 41 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 42 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La proiectul de lege prevăzut la punctul 43 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 44 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 45 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 46 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 47 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 48 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 49 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) că nu 
există o stare de incompatibilitate între calitatea de deputat şi cea de consilier juridic. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 50 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o proximă şedinţă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 51 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o proximă şedinţă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 52 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o proximă şedinţă. 

La punctul 53 de pe ordinea de zi, membrii celor două Comisii juridice au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o proximă şedinţă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 54 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o proximă şedinţă. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 55 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru o proximă şedinţă. 

Referitor la raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente - 2009, 
prevăzut la punctul 56 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o proximă şedinţă. 

 
Şedinţa Comisiei juridice a continuat în ziua de 1 iunie 2011 cu dezbaterea 

iniţiativelor legislative aflate la punctele 13, 23 şi 24, în fond pe ordinea de zi. 
La punctul 13 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare, cu amendamente. 
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La punctul 23 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu 
amendamente,  în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La punctul 24 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei juridice au continuat 
dezbaterile asupra proiectului de lege, urmând să se pronunţe cu privire la votul final 
într-o proximă şedinţă. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările şedinţei din 
1 iunie 2011.  
 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 2 iunie 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 
  
Referent 
Ana-Maria Stănilă 
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