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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 26.04.2012 
      Nr. 31/278 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 23, 24, 25 şi 26 aprilie 2012 
 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23  

aprilie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru 
Mircea Lup, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin 
Stragea şi Cornel Ştirbeţ. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Alina Ştefania 
Gorghiu,Tudor Alexandru Chiuariu şi Ciprian Minodor Dobre. 

Doamna Carmen Axenie a fost înlocuită de domnul deputat George Ionescu, 
domnul deputat Adrian Gurzău a fost înlocuit de domnul deputat Florin Serghei Anghel, 
domnul deputat Sorin Andi Pandele a fost înlocuit de domnul deputat Sever Voinescu 
Cotoi, domnul deputat  Vasile Silviu Prigoană a fost înlocuit de domnul deputat Mihai 
Cristian Apostolache şi domnul deputat Gabriel Tiţa Nicolescu a fost înlocuit de doamna 
deputat Cristina Dobre. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 
aprilie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru 
Mircea Lup, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Vasile-Silviu 
Prigoană, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au absentat 
doamnele şi domnii deputaţi: Alina Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Tudor Alexandru 
Chiuariu, Ciprian Minodor Dobre, Mircea Grosaru şi Sorin Andi Pandele. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 25 
aprilie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, 
Silvestru Mircea Lup, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Vasile-
Silviu Prigoană, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au 
absentat doamnele şi domnii deputaţi: Alina Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Tudor 
Alexandru Chiuariu, Ciprian Minodor Dobre şi Sorin Andi Pandele. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 
aprilie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
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Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Iustin-Marinel 
Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru 
Mircea Lup, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Vasile-Silviu Prigoană, Sorin 
Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au absentat doamnele şi 
domnii deputaţi: Alina Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Tudor Alexandru Chiuariu, 
Ciprian Minodor Dobre, Mircea Grosaru, Sorin Andi Pandele şi Tudor Panţîru. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă P.L.x 82/2012 - fond; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici 
şi a activităţii notariale nr.36/1995 P.L.x 83/2012 - fond; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 
privind notarii publici şi activităţile notariale P.l.x 84/2012 – fond; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 P.l.x 85/2012 - fond; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995 P.L.x 132/2010 – fond; 

6. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 
P.l.x 435/2011 – fond; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum şi pentru modificarea unor acte normative 
P.L.x 41/2012 – fond; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice P.L.x 47/2012 – 
fond; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 
apărării şi securităţii P.L.x 50/2012 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2011 privind prorogarea unor termene P.L.x 56/2012 – fond; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 57/2012 – 
fond; 

12. Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ 
donator P.L.x 63/2012 – fond; 
  13. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale P.L.x 
100/2011 – fond; 



 3 

14.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 P.L.x 635/2010 – fond;  

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 718/2007 – fond; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD P.L.x 44/2012 – aviz; 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice P.L.x 67/2012 – aviz; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin.(2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L.x 68/2012 – aviz; 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor P.L.x 71/2012 – 
aviz; 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
P.L.x 73/2012 – aviz; 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii 
şi protecţiei sociale P.L.x 48/2012 – aviz; 

22. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Naţionale a Multipleţilor P.L.x 
80/2012 – aviz; 

23. Scrisoarea Institutului pentru Politici Publice referitoare la prezenţa 
domnului deputat Victor-Viorel Ponta la  votul din şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor 
din 21 iunie 2011 nr.31/701/29.06.2011; 

24. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină  şi imunităţi, două  scrisori din  partea Institutului pentru Politici Publice prin 
care  sesizează faptul că în cadrul unor şedinţe de plen doi  deputaţi ar fi  fost surprinşi 
votând cu două cartele, în vederea formulării unui punct de vedere 
nr.31/1243/13.12.2011; 

25. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină,  scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate prin care transmite raportul de 
evaluare în ceea ce îl priveşte pe  domnul deputat Florin Costin Pâslaru (rămas definitiv 
prin necontestare) nr.31/21/20.02.2012; 

26. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi scrisoarea din partea domnului Călin Macovei, preşedintele 
Agenţiei Naţionale de Integritate, referitoare la domnul deputat Sergiu Andon 
nr.31/208/11.04.2012; 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 23 aprilie au 

început la ora 09.50 şi au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, preşedinte al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a început şedinţa cu reluarea 
dezbaterii  punctelor aflate în divergenţă la Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare 
a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, aflat la punctul 1, al ordinii de zi 
aprobate. La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei - 
doamna Lidia Barac, secretar de stat, doamna Alina Rădoi, director, doamna Anişoara 
Ştefănescu şi domnul Decebal Ghinoiu – consilieri la Direcţia elaborare acte normative, 
din partea Consiliului Superior al Magistraturii doamna Alina Nicoleta Ghica, preşedinte 
şi doamna Corina Voicu, judecător, din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
doamnele judecător Lavinia Curelea, Ileana-Izabela Dolache şi Eugenia Marin, domnul 
conf. univ. dr. Marian Nicolae - Universitatea Bucureşti şi domnul Nicolae Turcu 
preşedinte al Secţiei de drept privat din Consiliului Legislativ. 

Punctele marginale 13, 41, 57 şi 58 membrii Comisiei au  aprobat textul în forma 
Senatului, iar la punctele marginale 35 şi 45 au fost aprobate amendamentele formulate 
de Comisie. 

La punctul marginal 79, în urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda a 
precizat că actul de procedură va fi în plic închis şi a supus aprobării amendamentul 
formulat de Comisie, propunere care a fost aprobată. 

Referitor la art.118¹, membrii Comisiei au aprobat atât amendamentul Comisiei cât 
şi amendamentul formulat de domnul deputat Bogdan Ciucă. 

La punctele marginale 81 şi 86 domnul deputat Daniel Buda a apreciat că este 
vorba doar de corelare şi a supus aprobării amendamentele formulate de Comisie, 
propunere care a fost adoptată. 

Referitor la art.182, domnul deputat Daniel Buda a subliniat faptul că nu este de 
acord cu dubla amendă şi sancţionarea părţii care nu se prezintă la mediator. Membrii 
Comisiei au fost de acord cu domnia sa şi au aprobat amendamentul Comisiei la alineatul 
(1) punctul 1. 

La art.196 alin.(3) a fost aprobat amendamentul Comisiei iar art. 249 alin.(3) a fost 
aprobat textul în forma aprobată de Senat deoarece la ultimul articol membrii Comisiei au 
precizat că sarcina probei cade în sarcina reclamantului. 

La punctul marginal 292, domnul conf. univ. dr. Marian Nicolae a precizat că 
preemtorii, la preţ egal, vor fi citaţi pentru a-şi exercita dreptul de preemţiune şi, de 
aceea, trebuie aprobată forma Senatului, propunere care a fost adoptată de membrii 
Comisiei. 

La punctul marginal 431 referitor la art.67 din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr. 36/1995,  republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 732 din 18 octombrie 2011, membrii Comisiei şi-au însuşit menţiunile domnului conf. 
univ. dr. Marian Nicolae şi au aprobat amendamentul formulat de Comisie. 

În urma dezbaterilor, la punctul marginal 547 referitor la art.51 alin.(1) – (4) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, membrii Comisiei au aprobat 
amendamentele formulate de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La ora 12.00, lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la 
propunerea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, au fost suspendate. 

Începând cu ora 14.00, lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
reluate şi au fost conduse alternativ de către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedinte al Comisiei şi domnul deputat 
Gabriel Andronache, secretar al Comisiei. 
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În urma reluării dezbaterilor punctului marginal 42 referitor la art.89¹, membrii 
Comisiei au acceptat reformularea propusă de doamna Lidia Barac, şi au aprobat 
amendamentul astfel formulat. De asemenea la punctul marginal 45 referitor la art.92 
li.l), membrii Comisiei au aprobat textul în forma adoptată de Senat. 

 Referitor la punctul marginal 54, membrii Comisiei au aprobat amendamentul 
formulat de Ministerul Justiţiei în sensul introducerii art.111¹ referitor la „Cereri în 
materie de tutela şi familie”, iar la punctul marginal 59 referitor la art.118¹, membrii 
Comisiei au aprobat amendamentul formulat de Comisie şi amendamentul formulat de 
domnul deputat Bogdan Ciucă la propunerile şi explicaţiile oferite de domnul profesor 
Nicolae Turcu.  

La art.188, membrii Comisiei au aprobat la alin.(1) şi (3) amendamentele Comisiei. 
La punctul marginal 109, referitor la introducerea unui nou articol, art.271¹, 

membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de membrii Comisiei la propunerea 
Ministerului Justiţiei şi a domnului profesor Nicolae Turcu iar la art.272 alin.(1) membrii 
Comisiei au aprobat amendamentul formulat de membrii Comisiei rămânând forma din 
Legea nr.134/2010.   

În urma dezbaterilor, la punctul marginal 126, referitor la alineatul (5) al articolului 
420, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de Ministerul Justiţiei şi 
însuşit de membrii Comisiei iar la art.562, punctul marginal 176, membrii Comisiei au 
aprobat amendamentul reformulat de conf. univ. dr. Marian Nicolae. 

La art.642 alin.1 lit.a), b) şi c), membrii Comisiei au respins amendamentele 
formulate de domnul deputat Gabriel Andronache. 

Referitor la punctul marginal 526, membrii Comisiei au aprobat reformularea 
punctului 1 al art.47 propusă de conf. univ. dr. Marian Nicolae. 

În final, la art.44, punctul marginal 35, membrii Comisiei au aprobat 
amendamentul formulat de Ministerul Justiţiei şi însuşit de către membrii Comisiei. 

La ora 15.45, lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la 
propunerea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, au fost suspendate. 

 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost reluate la ora 16.00 
cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de zi şi a fost conduse de către domnul 
deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei de disciplină şi imunităţi.  

La art.44, punctul marginal 35, membrii Comisiei au aprobat amendamentul 
formulat de Ministerul Justiţiei şi însuşit de către membrii Comisiei, ca urmare a 
explicaţiilor oferite de conf. univ. dr. Marian Nicolae şi de doamna Lidia Barac. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de 
lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
cu amendamente admise. 

 
Domnul deputat Daniel Buda a supus aprobării membrilor Comisiei propunerea de 

suplimentare a ordinii de zi cu Adresa Secretarului general prin care înaintează 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi solicitarea Grupurilor parlamentare ale 
PSD şi PNL privind includerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a propunerii 
de revocare din funcţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor a doamnei deputat 
Roberta Alma Anastase. Această propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a precizat că există 
două posibilităţi de schimbare a preşedintelui Camerei Deputaţilor şi anume: 1) ca 
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preşedintele să fie revocat de grupul parlamentar care l-a propus sau 2) în cazul în care se 
constată încălcarea, de către preşedinte, a dispoziţiilor legale care sunt menţionate în 
sesizare şi care atrag răspunderea sa juridică. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a subliniat faptul că revocarea se poate face dacă 
este instituit cadrul general de cercetare a faptelor şi a solicitat respingerea ca 
inadmisibilă a solicitării Grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL privind propunerea de 
revocare din funcţia de Preşedinte al Camerei Deputaţilor a doamnei deputat Roberta 
Alma Anastase, în plen, deoarece se încalcă Decizia Curţii Constituţionale nr.602 din 
2005, pentru faptul că nu se asigură cadrul de cercetare şi posibilitatea de apărare şi că se 
încalcă art.54 alin.3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată. 

În urma punctelor de vedere exprimate, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, a formulat o propunere de respingere a cererii ca fiind inadmisibilă. 

În urma votului exprimat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au 
hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă) că sesizarea 
Grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL este inadmisibilă. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu dezbaterea 

iniţiativelor legislative, aflate pe ordinea de zi aprobată. 
La punctul 8, în fond, al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat,  

domnul Jan Vraciu, director, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
La punctul 10, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat 

Daniel Buda, preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o 
propunere de aprobare a unui raport de adoptare, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 9, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel 
Buda, preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a formulat o propunere 
de aprobare a unui raport de adoptare, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La ora 17.10, lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la 
propunerea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, au fost suspendate. 

 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost reluate la ora 19.00 

cu dezbaterea punctului 2, în fond, al ordinii de zi şi a fost conduse de către domnul 
deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei de disciplină şi imunităţi.  

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, domnul Dumitru Viorel Mănescu, 
preşedinte, domnul Marin Ion, vicepreşedinte, domnul Nicolae Popa, director general şi 
doamna Geanina Atănăsoaei, director general adjunct, din partea Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România, doamna Doina Rotaru, preşedinte, din partea Camerei 
Notarilor Publici Bucureşti, domnul profesor Nicolae Turcu, preşedinte al Secţiei de 
drept privat din Consiliului Legislativ şi lect.univ.dr. Mircea Bob, din partea Universităţii 
Babeş-Bolyai Cluj Napoca. 

Ca urmare a dezbaterilor pe acest proiect de lege şi a aprobării pe articole, membrii 
Comisiei au formulat o propunere de aprobare a unui raport de adoptare, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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De asemenea, pentru punctele 3, 4 şi 5 membrii Comisiei au formulat o propunere 
de aprobare a unui raport de respingere, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi, textele acestor iniţiative legislative fiind preluate, ca 
amendamente, în proiectul de lege dezbătut la punctul 2. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 23 aprilie, la 
propunerea domnului deputat Bogdan Liviu Ciucă, vicepreşedinte al Comisiei, au fost 
declarate închise. 

 
În ziua de 24 aprilie, începând cu ora 13.10, au fost reluate lucrările Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, şi au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei. 

Domnul deputat Daniel Buda a supus aprobării membrilor Comisiei propunerea de 
suplimentare a ordinii de zi cu Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la 
drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice P.L.x 95/2012 – fond, 
propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Astfel, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui raport 
suplimentar, prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale 
personalului plătit din fonduri publice, cu amendamente admise. 

La punctele 6, 7, 11 – 26 s-a hotărât, la propunerea domnului deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 

 
 

 În urma epuizării dezbaterilor iniţiativelor legislative ale ordinii de zi, lucrările 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 24 aprilie au fost 
declarate închise. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 şi 26 aprilie 2012 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Expert parlamentar,  
Alexandra Muşat 


