
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 31.03.2011 
      Nr. 31/257 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 28, 29, 30 şi 31 martie 2011 

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

de 28, 29 şi 30 martie 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, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra 
Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente Máte, Ciprian Nicolae Nica, 
Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

În zilele de 28, 29 şi 30 martie 2011 a absentat domnul deputat Ciprian 
Minodor Dobre. 

În ziua de 31 martie 2011 au fost 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, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Ciprian Nicolae Nica, 
Eugen Nicolicea, Andi Sorin Pandele, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

La lucrările Comisiei din 31 martie 2011, domnul deputat András-Levente 
Máte a fost înlocuit de domnul deputat Kerekes Karoly. 

În ziua de 31 martie 2011 a absentat domnul deputat Ciprian Minodor 
Dobre. 

 
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 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil, PLx 850/2010 – fond; 
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2. 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, PLx 635/2010 –  fond; 

3. 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; 

4. Propunerea legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un 
imobil dar nu au intrat în posesia lui,  Plx 61/2011 – fond; 

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

6. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deţinuţilor 
Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989", PLx 32/2011 –  fond; 

7. Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor, 
precum şi a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă, Plx 
806/2010 –  fond; 

8. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 
pentru Lupta Antifraudă, PLx 71/2011 –  fond; 

9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, 
cu modificările şi completările ulterioare, Plx 53/2011;  

10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.508 din 
17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism,  Plx 54/2011;  

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Plx 
48/2011 – aviz; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării acestora în România, PLx 110/2011 – aviz; 

13. Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor şi 
depozitelor de colectare a fierului vechi, Plx 113/2011 – aviz; 

14. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani, Plx 
66/2011;  

15. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională, Plx 67/2011; 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, PLx 120/2011 – aviz; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului 
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Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-
2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va 
mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al 
OCDE – CSTAT, PLx 121/2011 – aviz; 

18. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 
februarie 2011 şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut 
pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009, PLx 
128/2011 – aviz; 

19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 
2010, PLx 130/2011 – aviz; 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 privind unele 
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, PLx 133/2011; 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii 
industriale şi regimul de utilizare a acestora, PLx 134/2011; 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008, PLx 
135/2011; 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2010 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi 
finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica 
Oltenia"- S.A -, PLx 136/2011; 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori 
economici, PLx 137/2011; 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2011 pentru completarea art.22  din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, PLx 138/2011; 

1

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 domnului Cătălin Macovei, preşedintele Agenţiei 
Naţionale de Integritate, referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate 
a domnului deputat Olosz Gergely, nr.31/81/ 15.02.2010 – diverse; 

28. Adresa Secretarului General prin care a transmis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi scrisoarea Institutului pentru Politici Publice 
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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 – diverse; 

29. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 
februarie 2011 şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut 
pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009, PLx 
128/2011 – aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 
2010, PLx 130/2011 – aviz. 

 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI a lucrărilor Comisiei din zilele de luni, 
28.03.2011, ora 16.00, marţi, 29.03.201, ora 10.00 şi miercuri, 30.03.2011, ora 
10.00  
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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, PLx 
541/2008 – fond;

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul 
personalului din serviciile de probaţiune, PLx 724/2010 – fond.  

  
 Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea proiectului de lege prevăzut la 
punctul 3 de pe ordinea de zi.  
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Irina Alexe şef-
departament Relaţia cu Parlamentul; din partea Consiliului Concurenţei, domnul 
Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedinte şi domnul Valentin V. Mircea, consilier de 
concurenţă. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de lege, pe 
articole. 
 La art. 2, alin. (1), domnii deputaţi Daniel Buda şi Bogdan Ciucă au 
apreciat că forma iniţială a textului din Legea concurenţei  nr.21/1996, 
republicată este mai adecvată decât cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei  
nr.21/1996.  

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a explicat 
faptul că forma amendată a art. 2, alin. (1) respectă Tratatul de funcţionare al 
Uniunii Europene, la fel ca toate amendamentele aduse proiectului de lege aflat în 
dezbatere. 
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La art. 2 preambulul alin. (1) a fost aprobat în forma din ordonanţa de 
urgenţă. 

Referitor la art. 2, alin. (1), lit. a), domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat 
reprezentanţii Consiliului Concurenţei dacă proiectul de lege aflat în dezbatere 
defineşte termenul de întreprindere propus pentru înlocuirea termenului de agent 
economic. 
 Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a declarat 
că termenul de întreprindere este definit strict în sensul dreptului Concurenţei. 
 Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a afirmat că şi în noul Cod civil este 
folosit termenul de întreprindere, în locul celui de societate comercială sau de 
agent economic. 

Art. 2, alin. (1), lit. a) şi b) au fost aprobate în forma din ordonanţa de 
urgenţă. 
 La art. 2, alin. (2), domnul deputat Mircea Silvestru Lup a formulat un 
amendament, urmând ca dezbaterile pentru aprobarea acestui text să continue  
într-o şedinţă ulterioară. 

Domnul deputat András-Levente Máte a atras atenţia asupra faptului că 
şedinţa în plenul Camerei Deputaţilor se desfăşoară concomitent cu lucrările 
Comisiei.  

Domnul deputat Bogdan Ciucă a explicat că Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a aprobat solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a 
lucra paralel cu lucrările plenului, cu excepţia sesiunii de vot final, pe întreaga 
perioadă în care se dezbat Legea de punere în aplicare a Codului civil şi Legea de 
punere în aplicare a Codului penal.
 Domnul deputat Daniel Buda a confirmat explicaţiile domnului deputat 
Bogdan Ciucă. 

La art. 2, alin. (3), domnul preşedinte Daniel Buda a apreciat faptul că 
sintagma grupare ocultă este nepotrivită într-un proiect de lege. 
 La art. 2, alin. (3), domnii deputaţi Bogdan Ciucă şi Mircea Silvestru Lup 
au formulat un amendament, membrii Comisiei adoptând acest amendament. 
 Domnul deputat Ciprian Nica a reclamat faptul că amenzile Consiliului 
Concurenţei sunt acordate uneori prea uşor, fiind şi nejustificat de mari. 
 Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a explicat 
faptul că şi în România funcţionează acelaşi sistem de calcul al amenzilor, acestea 
fiind raportate la cifra de afaceri a întreprinderilor în cauză. 
 Domnul Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedinte Consiliului Concurenţei, a 
prezentat informaţii suplimentare cu privire la faptul că IMM-urile au un alt statut 
decât marile corporaţii, cotele mici de piaţă nefiind amendate pentru nişte 
chestiuni pentru care ar fi amendate marile concerne. 
 Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a solicitat mai multe lămuriri cu 
privire la reglementările art. 2, alin. (4) referitor la posibilitatea de pedepsire a 
faptelor produse în afara teritoriului României. 
 Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a 
confirmat faptul că instituţia pe care o reprezintă poate să sancţioneze actele 
săvârşite în afara ţării noastre, dar care îşi produc efectele pe teritoriul ţării 
noastre. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat dacă sancţionare este posibilă şi 
în cazul în care nu există reciprocitate între ţările implicate într-un conflict 
comercial de competenţa Consiliului Concurenţei. 
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Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a declarat 
că, cel puţin la nivelul Uniunii Europene, există un sistem de colaborare care 
permite investigarea şi sancţionarea agenţilor economici. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a întrebat dacă la nivel european 
există o instituţie care să cuprindă autorităţile corespunzătoare din ţările membre. 

Domnul Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedinte Consiliului Concurenţei, a 
afirmat că la nivel european funcţionează Reţeaua Europeană de Concurenţă care 
este axată pe dimensiunea de colaborare, Comisia Europeană fiind instituţia care 
se pronunţă, atât în cazuri de semnalate pe teritoriul Uniunii Europene, cât şi în 
cazuri de extrateritorialitate. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă, care a preluat conducerea lucrărilor 
Comisiei, a propus continuarea dezbaterilor pe art. 2, alin. (4) într-o şedinţă 
ulterioară. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a formulat un amendament la art. 3, alin. 
(1). 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Mircea Silvestru Lup a formulat un 
amendament la art. 3 alin. (1).  

Membrii Comisiei au hotărât ca dezbaterile pentru aprobarea acestui alineat 
să continue într-o şedinţă ulterioară. 

Domnul deputat Ciprian Nica a întrebat reprezentanţii Consiliului 
Concurenţei care este instituţia căreia i se subordonează. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a precizat 
că, deşi Consiliul Concurenţei este o instituţie autonomă, din punct de vedere 
metodologic, acesta este supus controlului Comisiei Europene, aspect stabilit prin 
alte acte normative, inclusiv prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 

În pofida argumentelor domnului Valentin V. Mircea, domnul deputat 
Ciprian Nica a apreciat că este corect şi justificat ca Parlamentul României să 
primească, anual sau cu o peridiocitate stabilită clar, un raport de activitate din 
partea Consiliului Concurenţei. 

La art. 5, alin. 1), Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a formulat un 
amendament, membrii acesteia adoptând ulterior forma amendată. 

Referitor la art. 5, alin. (1), lit. a), domnul deputat Ciprian Nica a apreciat 
că amenzile pentru încălcarea Legii concurenţei sunt prea mari raportate la 
puterea economică a întreprinderilor româneşti, mai ales raportate la unele dintre 
IMM-uri care odată amendate, iau în considerare posibilitatea de a pleca din ţară. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat reprezentanţii Consiliului 
Concurenţei de ce înţelegerea a doi agenţi economici de a vinde un produs cu un 
preţ mai mic decât cel al pieţei este considerată neconcurenţială, în condiţiile în 
care cei doi nu deţin monopolul în domeniul respectiv, fiind doi agenţi economici 
dintr-o piaţă cu zeci de agenţi economici. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a explicat 
că autosesizarea Consiliului Concurenţei se declanşează şi în momentul în care 
unii agenţi economici se înţeleg pentru a vinde un anumit produs cu acelaşi preţ, 
mai scăzut decât cel practicat de majoritatea agenţilor economici, deoarece astfel 
de practici pot conduce ulterior la înţelegeri şi pentru majorarea preţurilor sau 
pentru falimentarea unui alt operator economic din domeniu. Domnia sa a afirmat 
că, deşi în anumite situaţii - precum stabilirea unui preţ mai scăzut la pâine de 
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către doi agenţi economici - astfel de înţelegeri reprezintă un beneficiu pentru 
consumatorul final, preţul oricărui produs trebuie să fie dictat de raportul între 
cerere şi ofertă. Se înţelege astfel caracterul preventiv al acţiunilor Consiliului 
Concurenţei. 

Domnul deputat Ciprian Nica a apreciat că una dintre obligaţiile Consiliului 
Concurenţei este de a informa operatorii economici cu privire la legislaţia din 
domeniu. 

În urma dezbaterilor pe marginea art. 5, alin. (1), lit. d), membrii Comisiei 
au hotărât amânarea aprobării acestui text, fiind necesare modificări pentru 
înlăturarea neclarităţilor. 

 Cu privire la art. 5, alin. (2), lit. b), domnii deputaţi Bogdan Ciucă şi 
Mircea Silvestru Lup au solicitat reformularea textului din cauza faptului că cele 
trei negaţii din forma actuală a textului lasă loc interpretărilor. 

Referitor la art. 6, alin. (1), lit. a), domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat 
explicaţii legate de entitatea care stabileşte care sunt preţuri echitabile. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a precizat 
că instituţia pe care o reprezintă face analize economice, propune un preţ 
echitabil, însă această acţiune are un caracter consultativ, doar o instanţă putând 
să stabilească cu exactitate preţul echitabil. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat că preluarea legislaţiei 
după Directiva Europeană impune explicaţii suplimentare care să asigure 
înţelegerea corectă a acesteia de către agenţii economici. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a afirmat 
că există jurisprudenţa Curţii Europene şi sinteze realizate de Comisia Europeană 
cu scopul de a explica prevederile complexe. 

În continuarea dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat 
nepotrivită introducerea limitării producţiei, comercializării sau dezvoltării 
tehnologice în dezavantajul consumatorilor ca practică abuzivă a unui agent 
economic deoarece planul de afaceri al acestuia poate fi determinat de un număr 
mare de motive sau raţiuni economice. 

Domnul preşedinte Daniel Buda şi-a exprimat acordul cu privire la 
argumentele domnului deputat Bogdan Ciucă legate de conţinutul art. 6, alin. (1), 
lit. b), dând ca exemplu câteva situaţii particulare în care un operator economic a 
fost obligat să îşi restrângă activitatea sau să limiteze investiţiile în dezvoltarea 
tehnologică pentru a nu da faliment. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a 
menţionat că textul legii este inspirat din cele mai curente practici de încălcare a 
principiului liberei concurenţe. Domnia sa a explicat că orice lege a concurenţei 
respectă principiul libertăţii economice, Consiliul Concurenţei sancţionând doar 
operatorii economici care limitează producţia sau comercializarea cu intenţia de a 
prejudicia un alt operator economic, nu din alte considerente economice sau 
contextuale. În plus, sancţionarea se efectuează doar în cazul companiilor care 
deţin majoritatea pe un anumit segment de piaţă. 

Cu privire la conţinutul art. 6, alin. (1), lit. b), domnul preşedinte Daniel 
Buda a apreciat că raţionamentul din spatele unei decizii de afaceri nu ar trebui 
judecat şi sancţionat de către Consiliul Concurenţei, stabilirea corectă a intenţiei 
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unui operator economic putând adeseori fi subiectivă. Domnia sa a apreciat că se 
impune modificarea acestor prevederi ambigue, care vor îngreuna inclusiv 
activitatea Consiliului Concurenţei. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a fost de acord cu solicitarea 
domnului preşedinte Daniel Buda, propunând introducerea sintagmei de rea-
voinţă pentru clarificarea intenţiei de a prejudicia un alt operator economic de pe 
piaţă. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a precizat 
că modificarea art. 5 şi 6 este imposibilă datorită angajamentelor asumate de 
România la aderarea la Uniunea Europeană. 

Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a formulat un amendament la art. 6, 
alin. (1), lit. f). 

Referitor la art. 6, alin. (3), domnul deputat Tudor Alexandru Chiuariu a 
întrebat cui revine sarcina probei poziţiei dominante a unei companii pe piaţă. 
Domnia sa a considerat că cel care acuză ar trebui obligat să probeze poziţia 
dominantă a celui pe care îl acuză. 

Domnul Valentin V. Mircea, consilier al Consiliului Concurenţei, a precizat 
că această reglementare are scopul de a uşura munca Consiliului Concurenţei în 
selectarea şi prioritizarea analizării cazurilor suspecte de încălcare a principiilor 
concurenţei. Domnia sa a argumentat necesitatea adoptării amendamentului 
propus de Consiliul Concurenţei, care conţine o formulare pozitivă a cotei de 
piaţă de la care o întreprindere este prezumată a se afla în poziţie dominantă, prin 
nevoia de claritate şi certitudine. 

Domnii deputaţi Daniel Buda şi Gabriel Andronache au formulat 
amendamente pentru modificarea alin. (1)-(3) şi (5) ale art. 17, urmând ca acestea 
să fie supuse la vot într-o şedinţă ulterioară. 

Referitor la art. 17, alin. (1) şi la amendamentul domnilor deputaţi Daniel 
Buda şi Gabriel Andronache, domnul deputat Tudor Alexandru Chiuariu a 
apreciat că Parlamentul ar trebui să numească membrii Consiliului Concurenţei, 
ca şi în cazul celorlalte autorităţi autonome. Domnia sa a solicitat clarificarea 
caracterului avizului emis de Guvern în stabilirea componenţei Consiliului 
Concurenţei. 

Domnul deputat Daniel Buda a explicat că, de regulă, avizele date sunt 
consultative. 

Modificarea propusă are în vedere un proces mai riguros de selectare a 
membrilor plenului Consiliului Concurenţei, prin implicarea Parlamentului şi a 
membrilor Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei. 

La finalul dezbaterilor, domnul Bogdan Marius Chiriţoiu, preşedintele 
Consiliului Concurenţei, a afirmat că iniţiativa legislativă are scopul de a întări 
autonomia instituţiei pe care o reprezintă, precum şi a depolitiza procesul de 
selecţie a membrilor Plenului, obiectiv recomandat de către Banca Mondială, în 
urma auditului asupra Consiliului Concurenţei desfăşurat în 2010. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua 
de 29 martie 2011, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, doamna judecător Corina Voicu, judecător în cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii; domnul  prof. univ. dr. Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei de 
Drept Privat a Consiliului Legislativ; domnul prof. univ. dr. Mihai Lucian, 
profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, doamna Alina Rădoi, 
director în cadrul Ministerului de Justiţie, doamna Honoria Dumitrescu, consilier 
juridic în cadrul Ministerului de Justiţie şi domnul Răzvan Dincă, asistent 
universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti.  
 La alineatul (4) al articolului 1011 din Cartea a V-a - „Despre obligaţii” a 
Codului civil, domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat lămuriri referitoare la 
eliminarea tezei finale privind starea materială a donatorului, din textul adoptat de 
Senat.  
 Domnul profesor Răzvan Dincă a precizat că este un amendament propus 
de reprezentanţii APADOR-CH în şedinţa Comisiei juridice de la Senat, care au 
motivat că au în vedere interesele societăţii civile în partea de asociaţii şi fundaţii 
care primesc sprijin cu titlul gratuit. 
 Domnul profesor Mihai Lucian a precizat că, deşi amendamentul nu a fost 
iniţiativa domniei sale sau a colegilor săi din cadrul comisiei tehnice, dânşii 
adoptă o poziţiei neutră în privinţa aprobării sau respingerii textului adoptat de 
Senat. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că nu vede raţiunea pentru 
eliminarea tezei finale din textul publicat în Monitorul Oficial, considerând 
necesară o apreciere a stării materiale a donatorului. Mai mult, domnia sa a 
adăugat că teza eliminată clarifica raporturile juridice dintre donator şi asociaţia 
care primeşte donaţia. 
 Domnul profesor Răzvan Dincă a explicat că reprezentanţii APADOR-CH 
au intenţionat eliminarea unor condiţionări echivoce şi imprevizibile şi, de 
asemenea, înlăturarea unor suspiciuni  cu privire la relaţiile dintre donator, pe de o 
parte, şi asociaţii, pe de altă parte. 
 Domnul profesor Nicolae Turcu a menţionat că nu este de acord cu 
formularea întregului text considerând că este neclar şi incorect să se afirme că 
bunurile mobile corporale pot fi donate prin dar manual deoarece există o 
diferenţă între donaţie şi dar manual. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a apreciat că forma iniţială din Codul civil 
este mai cuprinzătoare decât forma adoptată de Senat. 
 Domnul profesor Mihai Lucian a adus în atenţia domnului preşedinte că 
nici reprezentanţii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nu au avut 
obiecţii cu privire la acest amendament. 
 Domnul deputat Ciprian Nica a precizat că şi domnia sa este de acord cu 
forma adoptată de Senat. 
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 Domnul deputat Bogdan Ciucă a susţinut că este de acord cu varianta 
iniţială a textului de lege, cu excepţia tezei finale, şi a propus un amendament 
pentru unificarea tuturor propunerilor formulate atât de către domnii profesori cât 
şi de domnii deputaţi. De asemenea, domnia sa a ridicat problema aprecierii 
valorii bunului mobil donat şi a apreciat că este necesară stabilirea unui prag 
minim în cuprinsul Legii de punere în aplicare a Codului civil. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea votării 
amendamentului pentru a oferi staff-ului Comisiei juridice posibilitatea de a opera 
modificările propuse. 
 La punctul 7¹, nou introdus după punctul 7 al articolului 93 din Cartea a 
IV-a - „Despre moştenire şi liberalităţi”, referitor la articolul 1046 domnul 
deputat Bogdan Ciucă şi-a exprimat părerea conform căreia clauza testamentară 
este esenţială, dar ar trebui să urmeze regimul juridic al unui testament.  
 Domnul profesor Mihai Lucian a considerat necesară existenţa în sistemul 
român de drept a unei forme speciale de testament olograf sub forma clauzei 
testamentare. 
 Doamna judecător Corina Voicu a precizat că este de acord cu domnii 
deputaţi Daniel Buda şi Bogdan Ciucă în privinţa faptului că aceste sume ar trebui 
să facă obiectul raportului şi a reducţiunilor, pentru că ele vor funcţiona ca o 
liberalitate, ca un legat în momentul decesului beneficiarului dacă sumele nu au 
fost retrase în cursul vieţii. Domnia sa a atras atenţia asupra faptului că dacă s-ar 
introduce alineatul (2) fără niciun fel de precizare suplimentară se va opri accesul 
la depozitele făcute pentru diverse cheltuieli precum cele de înmormântare, şi 
rezervatarii vor fi nevoiţi să aştepte chiar şi 2-3 ani până să obţină o hotărâre 
judecătorească. Domnia sa a susţinut, de asemenea, că este de acord cu ideea de a 
se ţine evidenta  clauzelor testamentare. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a ridicat problema informării, de către 
instituţiile bancare şi de credit în cauză, a rezervatarilor cu privire la depozit, 
insistând de asemenea asupra necesităţii constituirii unei evidenţe a clauzelor 
testamentare. 
 Domnul profesor Răzvan Dincă a făcut precizarea că Registrul Naţional de 
Evidenţă a Testamentelor vizează doar testamentele autentice iar clauza 
testamentară este o formă simplificată de testament olograf. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda  a insistat asupra faptului că nu va îngădui 
să se pună sub semnul întrebării esenţa rezervatarilor şi a precizat că intenţionează 
să aprobe varianta de amendament a membrilor Comisiei cu menţiunea că se va 
avea în vedere problema adusă în discuţie de doamna judecător Corina Voicu 
privind cheltuielile de înmormântare. 
 La articolul 1089 din Codul civil, domnul deputat Ciprian Nica a precizat 
că doreşte menţinerea textului în forma adoptată de Senat deoarece defunctul 
dispune printr-un legat de masa succesorală în limita cotităţii disponibile pe care o 
are. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a fost de părere că trebuie păstrat termenul 
“defunct” pentru a se preciza cine poate dispune de cotitatea de moştenire, 
deoarece, neprecizându-se s-ar putea interpreta că şi succesorii pot dispune de 
aceasta. 
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 Doamna consilier juridic Honoria Dumitrescu a precizat că amendamentul 
prin care se elimină termenul defunct a fost formulat de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie la Senat pornind de la premisa că defunctul nu mai poate dispune de 
cotitatea de moştenire. 
 Domnii deputaţi Ciprian Nica şi Gheorghe Gabor au formulat un 
amendament prin care au reintrodus termenul “defunct” pentru ca textul de lege să 
fie clar şi concis. 
 La articolul 1112 din Codul civil, domnul profesor Radu Dincă a făcut 
precizarea că scopul amendamentului a fost acela de a i se da succesibilului timp 
suficient de reflexie cu privire la exercitarea dreptului de obţinere succesorală. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a atras atenţia că în practică oamenii nu îşi 
exercită dreptul de succesori imediat după decesul unei persoane, ci la mai mult 
timp după decesul acesteia. 
 Domnul Răzvan Dincă a considerat că în această situaţie ar fi nedrept să fie 
sancţionat succesibilul care a avut la dispoziţie un termen mai scurt, prezumându-l 
ca fiind renunţător. 
 Domnul Bogdan Ciucă a convenit că principiul amendamentului este corect 
dar a afirmat că  nu este de acord cu termenul în care i se comunică succesibilului 
citaţia referitoare la expirarea termenului de opţiune succesorală. 
 În urma discuţiilor, membrii Comisiei au formulat un amendament prin 
care termenul de comunicare al citaţiei în cazul prezumţiei la renunţare a fost 
redus de la trei luni la 30 de zile. Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi.  
 La articolul 117¹, nou introdus după articolul 117 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
domnul deputat Bogdan Ciucă a propus amânarea dezbaterilor cu menţiunea că 
doreşte să fie formulat un text în conformitate cu Codul civil. 
 La articolul 68 din Legea nr.36/1995, domnul preşedinte Daniel Buda a 
solicitat lămuriri cu privire la eliminarea, din textul amendamentului, a 
procurorului din lista persoanelor abilitate să ceară deschiderea procedurii 
succesorale.  
 Domnul profesor Răzvan Dincă a explicat că procurorul ar putea fi 
considerat persoană interesată şi s-a dorit ca prin acest amendament să fie 
eliminată orice posibilitate de interpretare greşită a legii. 
 La alineatul (1¹) nou introdus după alineatul (1) al articolului 75, din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995,  doamna consilier juridic 
Honoria Dumitrescu a solicitat amânarea dezbaterilor menţionând că 
amendamentul formulat de Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu 
membrii Comisiei aduce modificări la legea notarilor şi necesită corelarea cu 
amendamentul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, adoptat la 
articolul 1112 din Codul civil. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat lămuriri cu privire la extinderea 
termenului de suspendare a procedurii succesorale de la 6 luni la un an. 
 Domnul profesor Răzvan Dincă a explicat că este vorba de o corelare cu 
termenul de 1 an de opţiune succesorală din Codul civil. 
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 Domnul preşedinte Daniel Buda a decis suspendarea dezbaterilor asupra 
proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 
civil, urmând ca acestea să fie reluate în cursul aceleiaşi zile, începând cu orele 
16.30. 
 
 Punctele  29 şi 30 de pe ordinea de zi, au fost amânate o săptămână, cu 
unanimitate de voturi. 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi. 
 Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 22 martie 2011, 
trimiţând raportul preliminar de adoptare către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, sesizată de asemenea în fond. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Claudiu Dumitrescu, 
secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Luptă Antifraudă al Guvernului. 
 În continuare, lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au fost preluate de către domnul vicepreşedinte Florin Iordache. 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a formulat un amendament la art. 11, 
alin. (4), amendament pe care l-a retras în urma dezbaterilor. 
 Referitor la art. 16, domnul Claudiu Dumitrescu, secretar de stat în cadrul 
Departamentului pentru Luptă Antifraudă al Guvernului, a declarat că instituţia pe 
care o reprezintă nu susţine amendamentul domnului deputat Cezar Preda. 
 Referitor la art. 22, alin. (3) lit. a), b şi c), domnul Claudiu Dumitrescu, 
secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Luptă Antifraudă al Guvernului, 
a declarat că instituţia pe care o reprezintă nu susţine amendamentul domnului 
deputat Cezar Preda. 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea 
proiectului de lege prevăzut la punctul 8 de pe ordinea de zi. 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi. 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 
propunerii legislative prevăzută la punctul 9 de pe ordinea de zi (1 vot 
„împotrivă”). 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi. 
 La solicitarea domnului deputat András-Levente Máte, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 
prevăzută la punctul 10 de pe ordinea de zi. 
 Lucrările şedinţei a continuat cu dezbaterea punctului 1 de pe Anexa la 
ordinea de zi. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Alina Mihaela 
Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei; domnul Doru Bulată, director BCR, 
reprezentant al Asociaţiei Române a Băncilor; domnul Adrian Cucu, preşedinte al 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; domnul Dragoş 
Panaitescu, consilier al Direcţiei Elaborare Acte Normative din Ministerul 
Justiţiei; doamna Emilia Dimocle, şef-serviciu Oficiul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a  Spălării Banilor. 
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 La art. 2¹, alin (1), domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că textul nu 
este suficient de clar din cauza sintagmei persoanele cunoscute public, formulând 
în acest sens un amendament. 
 La art. 2¹, alin (1), membrii Comisiei au aprobat forma amendată de 
domnul deputat Bogdan Ciucă. 
 Doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a explicat faptul 
că sintagma persoanele cunoscute public nu se referă la notorietatea publică dată 
de prezenţa în mass-media, ci de prezenţa în Registru Comerţului. Domnia sa şi-a 
exprimat acordul cu privire la amendamentul domnului deputat Bogdan Ciucă. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat nepotrivită traducerea din engleză 
a sintagmei any close relationship din art. 2¹, alin (5), lit. a), propunând o altă 
interpretare şi traducere a textului astfel încât acesta să nu fie echivoc.  
 Doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a susţinut 
păstrarea acestei traduceri deoarece este realizată conform cu Directiva 
Europeană, definiţia relaţiei de afaceri trebuie să fie unitar-aplicabilă. 
 Domnul Doru Bulată, director BCR, a propus păstrarea definiţiei iniţiale, 
explicând că textul respectiv face referire la persoanele expuse politic. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a declarat că astfel de traduceri din limba 
engleză au lăsat posibilitate interpretării textelor de lege inclusiv din partea celui 
care a efectuat spălarea de bani, îngreunând aplicarea unitară şi corectă a legii. 
 Domnul Doru Bulată, director BCR, a declarat că experienţa obţinută în 
calitate de expert evaluator internaţional îl determină să susţină argumentele aduse 
de doamna secretar de stat, Alina Bica, confirmând că definiţiile iniţiale sunt 
corecte şi nu lasă loc interpretării în aplicarea legii. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat cum este definită relaţia strânsă 
de afaceri şi relaţia apropiată de afaceri din punct de vedere juridic. 
 Domnul deputat Daniel Buda a declarat că România riscă să îşi piardă 
identitatea dacă acceptă necondiţionat introducerea în legislaţie a unor texte 
traduse fidel, dar care se dovedesc a fi interpretabile. Domnia sa a solicitat 
reprezentantului Ministerului Justiţiei un exemplu de relaţia strânsă de afaceri. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a adus un amendamentul la art. 2¹, alin (5), 
lit. a), introducând termenul de relaţie privilegiată, termen propus în timpul 
dezbaterilor de domnul deputat Cornel Ştirbeţ. 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea de suspendare a activităţii unei întreprinderi, acţiune care ar putea 
avea repercusiuni economice deosebite. Domnia sa a întrebat cum poate fi 
despăgubit un om de afaceri în această situaţie. 
 Cu privire la îngrijorarea exprimată de membrii Comisiei legată de efectele 
negative asupra companiilor suspendate, doamna Alina Bica, secretar de stat în 
Ministerul Justiţiei, a explicat faptul că, din informaţiile statistice, doar 12 
întreprinderi au fost suspendate din cele aproximativ 1700 de întreprinderi cărora 
li s-au întocmit rapoarte de tranzacţii suspecte. 
 Domnul Adrian Cucu, preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor, a declarat că în ţara noastră sunt practicate cele mai 
reduse perioade de suspendare. 
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 La art. I punctul 4, alin. (1) şi (3) al art. 3, membrii Comisiei au aprobat 
forma amendată de Comisie. 
 Doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a propus 
păstrarea textului iniţial de la alin. (71), introdus după alin. (7) al art. 6. 
 La alin. (71), introdus după alin. (7) al art. 6, membrii Comisiei au aprobat 
forma iniţială. 
 La art. I punctul 10, art. 7, alin. (2), domnul deputat Daniel Buda a adus un 
amendament. Membrii Comisiei au aprobat forma amendată de Comisie. 
 Domnul deputat Daniel Buda a apreciat că art. 8, lit. g) este incomplet, 
formulând un amendament în acest sens.  
 La art. 8, lit. g), membrii Comisiei au aprobat forma amendată de Comisie. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei şi reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei au formulat un amendament la art. 91. Membrii Comisiei au aprobat 
forma amendată de Comisie. 
 Cu privire la punctul 201, doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul 
Justiţiei, şi-a exprimat susţinerea amendamentului formulat de Comisia de buget, 
finanţe şi bănci.  
 La punctul 201, membrii Comisiei au aprobat forma amendată de Comisia 
de buget, finanţe şi bănci.  
 La art. I, punctul 21, art. 17, alin. (1), lit. a) şi b), membrii Comisiei au 
aprobat forma amendată de BNR. 
 Cu privire la art. I, punctul 21, art. 17, alin. (1), lit. c) şi d), membrii 
Comisiei au aprobat forma iniţială.  
 Cu privire la art. I, punctul 21, art. 17, alin. (2) şi alin. (3), membrii 
Comisiei au aprobat forma iniţială.  
 Doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a propus 
introducerea unui nou alineat, alin. 4, la art. 17. Domnia sa a propus 
reglementarea accesului reprezentanţilor împuterniciţi ai Oficiului Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la documentele întocmite sau deţinute 
de către persoanele ce fac obiectul controlului. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat amendamentul propus 
de reprezentantul Ministerului Justiţiei. 
 Referitor la art. 23, alin. (4), domnul preşedinte Daniel Buda şi-a exprimat 
dezacordul cu privire la extinderea unor măsuri complementare de sancţionare a 
unor fapte care nu reprezintă infracţiuni, ci contravenţii. 
 Doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a declarat că 
mai sunt şi alte infracţiuni în Codul penal în care se prevede aplicarea pedepsei 
complementare, propunând aprobarea textului iniţial al art. 23, alin. (4). 
 Domnul deputat Gheorghe Gabor a formulat un amendament la art. 23, 
alin. (4), membrii Comisiei aprobând textul propus de acesta. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a întrebat invitaţii la dezbaterea acestei 
iniţiative legislative câte condamnări au avut loc în anul 2010 pentru infracţiunea 
de spălare de bani. 
 Doamna Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a declarat că se 
poate observa o scădere a numărului condamnărilor pentru infracţiunea de spălare 
de bani, în 2010 fiind înregistrate 8 astfel de condamnări, de 3 ori mai puţin decât 
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în anii precedenţi. Domnia sa a explicat că infracţiunea de spălare de bani poate fi 
dovedită foarte greu. 
 Domnul Adrian Cucu, preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor, a declarat că prevenţia infracţiunilor prin 
monitorizarea constantă a tranzacţiior suspecte este una dintre priorităţile 
instituţiei pe care o reprezintă. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât abrogarea art. 29. 
 La art. II, membrii Comisiei au aprobat amendamentul BNR.  
 Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege 
prevăzut la punctul 1 de pe Anexa la ordinea de zi. 
  
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua 
de 29 martie 2011, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil. 
 Doamna judecător Corina Voicu a solicitat revenirea asupra articolului 
2445 din Codul civil în vederea formulării unui amendament în materia bunului 
ipotecat, precizând că textul iniţial  conferă dreptului de proprietate un caracter 
deosebit de precar. Domnia a considerat că posibilitatea de a dispune de bunurile 
ipotecate ar trebuie să-i aparţină doar proprietarului şi a propus introducerea unui 
nou alineat cu următorul cuprins: „Creditorul ipotecar poate cere instanţei 
încuviinţarea executării  ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat”. 
 Domnul profesor Radu Rizoiu a specificat că procedura executării ipotecii 
vizează doar ipoteca mobiliară, fiind o procedură specială. Legea prevede de la 
început că un creditor ipotecar poate să aleagă calea executării de drept comun în 
condiţiile codului de procedură civilă, sau poate urma  o procedură mai rapidă şi 
care creează premisa maximizării  valorii obţinute în urma vânzării bunului, cu 
respectarea anumitor reguli. În privinţa valorificării bunului, creditorul poate să 
pornească vânzarea bunului doar după notificarea unei serii de persoane, între 
care debitorul şi alte persoane interesate, care au la dispoziţie un timp dat pentru a 
face opoziţie.   
 De asemenea, a adăugat că domnia sa nu înţelege raţiunea acestui 
amendament şi consideră că introducerea unei astfel de proceduri de verificare a 
legalităţii executării ar încărca activitatea rolul instanţelor, fără a crea un filtru 
suplimentar deoarece filtru există deja, debitorul având posibilitatea de a se adresa 
instanţei atunci când consideră că executarea este împotriva intereselor sale, în 
temeiul dispoziţiilor articolului 2452 - opoziţia la executare. 
 Doamna judecător Corina Voicu a insistat asupra faptului că procedura 
încuviinţării executării este una foarte simplă şi a precizat că nu este de acord ca 
dreptul de a dispune de bunul ipotecat să poată fi preluat de către creditor.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a propus amânarea dezbaterilor asupra 
acestui punct pentru a se putea ajunge la o soluţie optimă pentru toate părţile 
implicate. 
 Alineatul (7) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române, a fost aprobat în forma adoptată de Senat. 
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 Alineatul (1) al articolului 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe, a fost aprobat în forma amendată de Comisia juridică. 
 Domnul deputat Gabriel Andronache a întrebat dacă această reglementare  
va afecta sau nu contractele stipulate în mod expres ca putând fi prelungite cu 5 
ani, ale persoanelor care sunt pe cale de a fi evacuate din casele naţionalizate.  
 Domnul profesor Radu Rizoiu a precizat că nu se afectează situaţia 
contractelor care sunt în curs de executare, ci se referă la contractele noi care vor 
fi încheiate sub imperiul noului Cod civil.   
 Membrii Comisiei juridice au dezbătut modificările aduse Legii 
nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii  imobiliare. 
 Alineatul (1) al articolului 3 a fost aprobat în forma amendată de Comisia 
juridică. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a suspendat lucrările Comisiei juridice din 
data de 29 martie 2011, urmând ca acestea să continue în data de 30 martie 2011. 
 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua 
de 30 martie 2011, cu avizarea iniţiativelor legislative de pe ordinea de zi. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 12 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 13 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, 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 favorabilă, 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 proiectul de lege prevăzut la punctul 19 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 20 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 21 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 22 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 23 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 24 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 25 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 27 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 28 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
 Lucrările şedinţei a continuat cu dezbaterea pe articole a proiectului de lege 
prevăzut la punctul 2 de pe Anexa la ordinea de zi. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Lidia Barac, secretar de stat, 
doamna Iuliana Cărbunaru, director al Direcţiei de probaţiune şi domnul Mihai 
Cucu, consilier juridic. 
 În urma dezbaterilor pe articole, membrii Comisiei, au aprobat, cu 
unanimitate de voturi, proiectului de lege prevăzut la punctul 2 de pe Anexa la 
ordinea de zi. 
 Domnul deputat Gabriel Andronache a atras atenţia asupra faptului că în 
prezent nu există un program de reintegrare în societate a deţinuţilor eliberaţi din 
penitenciare. În contextul în care fenomenul recidivei este foarte extins, domnia 
sa a întrebat reprezentanţii Ministerului Justiţiei dacă există preocupări pentru 
rezolvarea acestor deficienţe ale sistemului. 
 Doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a declarat că 
reintegrarea în societate a deţinuţilor eliberaţi din penitenciare este reglementată 
din punct de vedere legislativ, fiind întâmpinate unele probleme la punerea în 
aplicare a legislaţiei. 
  
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
dezbaterea proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 
privind Codul civil. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, doamna 
judecător Corina Voicu, judecător în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; 
domnul  prof. univ. dr. Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei de Drept Privat a 
Consiliului Legislativ; domnul prof. univ. dr. Mihai Lucian, profesor la Facultatea 
de Drept a Universităţii Bucureşti, doamna Alina Rădoi, director în cadrul 
Ministerului de Justiţie, doamna Honoria Dumitrescu, consilier juridic în cadrul 
Ministerului de Justiţie, domnul Răzvan Dincă, asistent universitar în cadrul 
Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, domnul conf. univ. dr. Nicoale 
Marian, domnul avocat Radu Rizoiu şi domnul executor judecătoresc Dumitrache 
Bogdan, membrii ai Comisiei de redactare a Codului civil. 
 
 La articolul 2537, punctul 3, din Cartea a VI-a - „Despre prescripţia 
extinctivă, decăderea şi calculul termenelor” din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, domnul preşedinte Daniel Buda a atras atenţia asupra faptului că 
judecarea oricărei excepţii într-un proces precede citirea actului de sesizare, iar 
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textul în forma adoptată de Senat aduce constituirea ca parte civilă la primul 
termen de judecată. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat păstrarea textului iniţial 
argumentând că citirea actului de sesizare şi începerea cercetării judecătoreşti 
sunt două momente diferite. 
 Domnul avocat Radu Rizoiu a explicat că este vorba de o corelare cu noul 
Cod de procedură penală. 
 Doamna judecător Lidia Barac a adăugat că forma adoptată de Senat este 
corectă, pentru că în nou Cod de procedură penală sunt prezentate etapele 
cercetării distincte, faza de sesizare fiind eliminată, motiv pentru care nu se poate 
menţine în legea de punere în aplicare a Codului civil a unei sintagme ce nu se 
mai regăseşte Codul de procedură penală pentru că nu se mai poate opera. 
 La alineatul (1) al articolului 2559 din Cartea a VII-a - „Dispoziţii de 
drept internaţional privat” din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
doamna judecător Lidia Barac a propus formularea unui amendament pentru 
cursivitatea textului de lege. Supus la vot, amendamentul  doamnei judecător a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat că proiectul de Lege pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil a fost parcurs în 
integralitate şi discuţiile vor continua cu punctele ale căror dezbateri au fost 
amânate. 

La alineatul (2) al articolului 5 din Legea pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil, domnul profesor Radu Rizoiu a insistat asupra 
menţinerii textului în forma adoptată de Senat. Supus la vot, amendamentul a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 
 La articolul 107 din Cartea I – „Despre persoane” din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, domnul deputat Ciprian Nica a solicitat 
amânarea dezbaterilor cu precizarea că va formula un amendament, fiind necesară 
de asemenea verificarea dispoziţiilor aplicabile din Legea nr. 146/1997.
 La punctul 4 al articolului 147 din  Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat domnilor profesori  
ca textul să fie pus în concordanţă cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest 
domeniu. 
 Domnul avocat Radu Rizoiu a atras atenţia asupra faptului că textul 
amendat se referă la consimţământul rudelor persoanei decedate şi nu  la 
consimţământul titularului dat anterior  prin cardul naţional de sănătate. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că problema consimţământului 
la prelevarea de ţesuturi şi transplant de organe este una delicată şi consideră că în 
situaţia în care deja există cadrul legal prin care persoana poate să consimtă din 
timpul vieţii cu privire la donarea de ţesuturi şi organe, ar trebui să se menţioneze 
că doar în cazul în care persoana nu a specificat nimic referitor la această 
chestiune se va cere consimţământul membrilor familiei. 
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La alineatul (2) al articolului 22 din Cartea a II-a - „Despre familie” a 
Codului civil domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat verificarea 
constituţionalitatea prevederilor.                  

Alineatul (1) al articolului 788 din Cartea a III-a - „Despre bunuri” din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, domnul preşedinte Daniel Buda a 
solicitat amânarea dezbaterilor pentru ca membrii Comisiei să poată formula un 
text de lege care să  aibă în vedere protejarea intereselor beneficiarului şi nu ale 
administratorului.  

Domnul avocat Radu Rizoiu a menţionat că acest alineat este de domeniul 
contenciosului administrativ, având în vedere dacă fiduciarul şi-a îndeplinit sau 
nu obligaţiile, revocarea acestuia fiind cu titlu de sancţiune. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că ar da întâietate beneficiarului, 
acesta putând să-şi facă cel mai bine evaluarea administrării corecte a bunurilor 
sale. Domnia sa a precizat de asemenea, că trebuie protejat beneficiarul şi nu 
administratorul pentru că în situaţia în care administratorul este revocat şi 
consideră acest act ca fiind nejustificabil se poate adresa instanţei pentru a 
demonstra că şi-a îndeplinit corect atribuţiile.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei 
juridice din data de 30 martie 2011.  

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 31 martie 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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