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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 20.04.2011 
      Nr. 31/325 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din zilele de 19 şi 20 aprilie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 19 şi 20 aprilie 2011. 

 În ziua de 19 aprilie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel 
Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Mihail Boldea, Iustin-Marinel  
Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup, András-Levente Máte,  
Ciprian-Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, 
Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

În ziua de 20 aprilie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 
deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel 
Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Mihail Boldea, Iustin-Marinel  
Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup, Ciprian-Nicolae Nica, Eugen 
Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel 
Tiţa-Nicolescu. 

În ziua de 20 aprilie 2011 domnul deputat Mate Andras Levente a fost 
înlocuit de către domnul deputat Pal Arpad. 

În zilele de 19 şi 20 aprilie 2011 au absentat următorii domni şi doamne 
deputaţi: Axenie Carmen, Chiuariu Tudor Alexandru şi Sorin Andi Pandele.  
  

Lucrările şedinţei au fost conduse de către 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 punerea în aplicare a Codului penal şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
penale, PLx 100/2011 – fond; 

3. Propunerea legislativă privind modificarea Legii numărul 351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 
Reţeaua de localităţi, Plx 129/2011 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul 
aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al 
fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii 
al Uniunii Europene, PLx 163/2011 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 
funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, PLx 164/2011 – 
aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 alin.(2) din Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, PLx 165/2011 – 
aviz; 

7. Proiectul de Lege privind alocaţiile de hrană pentru consumurile 
colective din unităţile sanitare publice, PLx 166/2011 – aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Plx 169/2011 – aviz; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Plx 170/2011 – aviz; 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind 
transporturile, PLx 176/2011 – aviz; 

11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, PLx 177/2011 – aviz; 

12. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul între 
Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la 
Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie 
(ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993, PLx 178/2011 – aviz; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor 
cheltuieli, PLx 179/2011 – aviz; 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, PLx 187/2011 – aviz; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, PLx 173/2011 – aviz; 
 

Lucrările Comisiei juridice au început cu dezbaterea proiectului de Lege 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (PLx 
850/2010).  
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  Domnul deputat Bogdan Ciucă a precizat faptul că în ceea ce priveşte 
posibilitatea creditorului ce deţine o ipotecă mobiliară de a valorifica bunul care 
constituie obiectul garanţiei cu încuviinţarea instanţei este de părere că ar fi greu 
de acceptat ca, în condiţiile în care acesta poate să-şi valorifice creanţa pe calea 
executării silite a bunului mobil, să aibă posibilitatea să poată dispune de bunul 
mobil al debitorului pentru a-şi recupera creanţa. Domnia sa a fost de părere că 
vânzarea poate fi efectuată doar de către cel care are calitatea de proprietar sau 
de către executorul judecătoresc, cu încuviinţarea instanţei şi nu şi de către 
creditor garantat. A propus eliminarea textului care permite creditorului garantat 
să valorifice bunul ce constituie obiectul garanţiei cu încuviinţarea instanţei. 

Doamna judecător Corina Voicu a precizat faptul că această procedură 
există reglementată şi în Legea 99/1999 şi că posibilitatea de eliminare a acestui 
text aparţine Comisiei juridice. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a precizat faptul că, în opinia domniei sale, 
creditorul garantat nu trebuie să ia locul executorului judecătoresc şi să 
procedeze la valorificarea bunului în vederea recuperării creanţei.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat faptul că şi în opinia domniei 
sale nu este oportun să se dea dreptul creditorului ca, cu încuviinţarea instanţei, 
să procedeze la vânzarea bunului ce constituie obiectul garanţiei mobiliare. 
Domnia sa a precizat faptul că în reglementarea Codului civil şi a legii de punere 
în aplicare a Codului civil s-a urmărit unificarea executorilor bancari cu 
executorii judecătoreşti pentru ca procedura de executare silită să se desfăşoare 
doar prin executorul judecătoresc şi să se elimine procedurile de executare 
efectuate de către creditori. Or, reglementarea dreptului creditorului de a proceda 
la vânzarea bunului adus în garanţie contravine tocmai raţionamentului avut în 
vedere la elaborarea textului. Domnia sa a propus eliminarea textului care 
permite creditorului să procedeze la vânzarea bunului mobil cu încuviinţarea 
instanţei. 

Doamna judecător Corina Voicu a precizat faptul că nu este vorba de 
dreptul oricărui creditor de a proceda la vânzarea bunului mobil, ci doar de către 
creditorul garantat cu bunul în cauză. De asemenea, domnia sa a precizat faptul 
că procedura de executare silită presupune o serie de costuri pentru creditorul 
garantat. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a precizat faptul că reglementarea 
procedurilor de executare silită şi a formalităţilor necesare a fi îndeplinite de 
către creditor pentru a putea obţine executarea silită a bunurilor debitorului său 
este menită sa asigure evitarea abuzurilor creditorilor.  

Doamna ministru Lidia Barac a precizat că nu este vorba doar de 
eliminarea acelui text, ci există în cuprinsul Codului civil o întreagă secţiune ce 
reglementează executarea silită a ipotecilor mobiliare, secţiune care instituie o 
serie de garanţii şi pentru debitor. În opinia domniei sale, creditorul garantat 
realizează vânzarea bunului ce constituie obiectul garanţiei cu încuviinţarea 
instanţei, fiind reglementate o serie de garanţii pentru debitor, precum opoziţia la 
executare.  
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Domnul deputat Gabriel Andronache a apreciat faptul că prin 
reglementarea încuviinţării de către instanţă a procedurii de valorificare a 
bunului de către creditor există suficiente garanţii care să elimine eventuale 
abuzuri ale creditorilor.  

Doamna deputat Bogdan Ciucă a precizat faptul că, în opinia sa, procedura 
de încuviinţare a vânzării de către creditor ar trebui să se realizeze şi cu citarea 
debitorului pentru a-i da posibilitatea de a se apăra şi de a face eventual dovada 
efectuării plăţii. Domnia sa a propus amendarea textului în sensul de a se 
prevedea judecarea cererii de încuviinţare a vânzării cu citarea ambelor părţi. 

Domnul profesor Nicolae Turcu a subliniat faptul că se impune a fi 
formulat un amendament în sensul în care vânzarea bunului mobil de către 
creditorul garantat să poată fi efectuată doar în condiţii comerciale rezonabile. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a fost de acord cu propunerea domnului 
profesor Nicolae Turcu şi a propus amendarea textului în sensul propus de către 
domnul profesor. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a solicitat domnului profesor Nicolae 
Turcu să comunice Comisiei dacă situaţia reducţiunii ipotecii pentru ipoteza în 
care debitorul a achitat o parte a creanţei poate fi reglementată şi dacă există o 
forma pentru un amendament în acest sens. 

Doamna ministru Lidia Barac a arătat faptul că propunerea de reducţiune a 
ipotecii contravine principiului instituit de art. 2344 Cod civil conform căruia 
ipoteca este un drept real accesoriu indivizibil. În opinia domniei sale este de 
neconceput ca în ipoteza în care debitorul a achitat o parte din cuantumul 
creanţei să se poată realiza reducţiunea ipotecii, fără a se afecta principiul 
caracterului indivizibil al ipotecii. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat faptul că problema reducţiunii 
va face obiectul unui act normativ distinct ce urmează a fi elaborat iar discuţia cu 
privire la acest aspect să fie reluată la data când actul normativ va fi promovat.  
Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat ca să se aibă în vedere eliminarea din 
textul legii a noţiunii de ipoteca reală mobiliară şi păstrarea noţiunii de ipoteca 
mobiliară, considerând noţiunea de ipotecă reală mobiliară ca pleonastică.  

Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat membrilor Comisiei juridice să 
comunice dacă mai există propuneri de amendamente cu privire la proiectul de 
lege. Având în vedere faptul că nu au fost formulate alte propuneri s-a propus 
adoptarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Gabriel Andronache a comunicat faptul că proiectul este 
votat în unanimitate de către membrii Comisiei. De asemenea, domnia sa a 
precizat că data de intrare în vigoare a Codului civil este data de 1 octombrie 
2011. 
 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a preluat lucrările şedinţei Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, propunând dezbaterea avizelor. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 3 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 4 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 5 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.

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

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

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 8 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 10 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 14 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La solicitarea domnului secretar Gabriel Andronache, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a proiectului 
de lege prevăzut la punctul 15 de pe ordinea de zi. 

În continuare, domnul preşedinte Daniel Buda a preluat conducerea 
şedinţei. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 9 de pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
 Ordinea de zi a Comisiei a fost suplimentată cu dezbaterea avizului 
Plx.189/2011, proiectul de Lege privind statutul rezerviştilor voluntari. 
 Membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi, a proiectului de Lege Plx.189/2011. 
 Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea proiectului de lege prevăzut 
la punctului 2 de pe ordinea de zi. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: domnul deputat UDMR 
Marton Arpad; din partea Ministerului Justiţiei, domnul Mihai Udroiu, judecător, 
domnul Radu Geamănu, consilier juridic; din partea Consiliului Superior al 
Magistraturii, doamna Corina Voicu, judecător; din partea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Marius Bulancea, procuror. 
 Domnul deputat Tudor Panţîru a atras atenţia asupra faptului că a intrat în 
vigoare o nouă prevedere a Legii nr. 24/2000, republicată, cu privire la tehnica 
legislativă conform căreia toate proiectele de legi trebuie să fie însoţite de un 
studiu de impact privind drepturile fundamentale ale omului. Domnia sa a 
solicitat respectarea acestei prevederi în cazul proiectului de Lege pentru 
punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziţii penale. 
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 Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a declarat 
că Ministerul Justiţiei desfăşoară în acest moment studii de impact pe ansamblul 
codurilor, proiectele de lege pentru punerea în aplicare a codurilor vizând doar 
armonizarea legislaţiei secundare cu aceste coduri. Domnia sa a amintit faptul că 
la momentul adoptării codurilor, nu exista o prevedere legată de necesitatea 
prezentării unui studiu de impact înainte de adoptare. 
 Domnul deputat Arpad Marton a întrebat membrii Comisiei care este data 
la care se presupune că va intra în vigoare Codul civil.

Domnul preşedinte Daniel Buda a precizat că la data de 1 octombrie 2011 
va intra în vigoare Codul civil, şi probabil, în funcţie de evoluţia dezbaterilor, la 
1 ianuarie 2012 Codul penal. 

Domnul Mihai Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a precizat 
că amendamentele depuse la Comisie reprezintă un consens al Ministerului 
Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor 
punctului 2 de pe ordinea de zi deoarece instituţiile abilitate au transmis cu 
întârziere amendamentele la acest proiect de lege. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua 
de 20 aprilie 2011 şi s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în 
vederea studierii iniţiativelor legislative şi a altor documente înregistrate la 
Comisie. 
 
 
            PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
              Daniel Buda                                         Gabriel Andronache  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar, 
Denisa Popdan 
 
Referent, 
Ana-Maria Stănilă 
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