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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 26.06.2012 
      Nr. 31/544 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 18, 19, 20 şi 21 iunie 2012 
 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18 şi 
19 iunie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Alina Ştefania 
Gorghiu, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Mate Andras-Levente, 
Tudor Panţîru, Vasile-Silviu Prigoană, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel 
Tiţa-Nicolescu. Au absentat doamna şi domnii deputaţi: Carmen Axenie, Ciprian 
Minodor Dobre, Adrian Gurzău, Eugen Nicolicea şi Sorin Andi Pandele. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 şi 
21 iunie 2012, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat: Daniel Buda, Bogdan 
Liviu Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel Andronache, Alina Ştefania 
Gorghiu, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Tudor Panţîru, Vasile-
Silviu Prigoană, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. Au 
absentat doamna şi domnii deputaţi: Carmen Axenie,Ciprian Minodor Dobre, Adrian 
Gurzău, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea şi Sorin Andi Pandele. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
 

1. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi,  propunerile  pentru numirea unor membri în Colegiul Director al 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,  în vederea audierii  candidaţilor; 

2. Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea 

nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale P.l.x 134/2012 – 
fond; 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator P.L.x 173/2012 - fond; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2012 privind 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor 
fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul P.L.x 161/2012 
– fond; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor P.L.x 167/2012 – fond; 

7. Proiectul de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137 din 2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare P.L.x 169/2012 – 
fond; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 
privind prevenirea şi combaterea pornografiei P.L.x 175/2012 – fond; 

9. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcționarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 196/2012 – fond; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 
iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.l.x 
218/2012 – fond; 

11. Propunerea legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu 
conţinut indecent P.l.x 233/2012 – fond; 

12. Proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României P.L.x 492/2011 – 
fond; 
  13. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii P.L.x 35/2012 – fond; 

14.   Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din 
Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989 P.L.x 65/2012 – fond;  

15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 684/2011 – fond; 

16. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 689/2011 – fond; 

17. 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; 

18. 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; 

19. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul 
societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor 
fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor P.L.x 
142/2011 – fond; 

20. Proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp 
aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice " Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Creșterea 
Ovinelor şi Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
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Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii " Varianta de ocolire a 
municipiului Constanţa" P.L.x 245/2012 – fond; 

21. 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; 

22. 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; 

23. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite P.L.x 72/2012 – 
fond; 

24. 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; 

25. 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 46/2012 – fond; 

26. Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ 
donator P.L.x 63/2012 – fond; 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 
nr.13/2007 privind energia electrică P.L.x 87/2012 – fond; 

28. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale P.L.x 107/2012 – fond; 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67din 25 
martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată P.L.x 
116/2012 – fond; 

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ 
necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.L.x 138/2012 – 
fond; 

31. Proiectul de Lege pentru completarea art.48 din Legea nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război P.L.x 155/2012 –fond; 

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

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 
P.L.x 593/2010 –fond; 
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34. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.341 din 
12 iulie 2004 a recunoaşterii faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 P.l.x 762/2011 –fond; 

35. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 P.L.x 
70/2012 –fond; 

36. Proiectul de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii 
nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 P.L.x 74/2012 –fond; 

37. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 
iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 P.L.x 144/2012 –fond; 

38. Propunerea legislativă modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr.341/2004 P.l.x 547/2010 –fond; 

39. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătotii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 P.l.x 795/2010 – fond; 

40. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.1 alin.(2) lit.b) din Legea nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 P.L.x 610/2010 – fond; 

41. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu 
caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul 
VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente P.L.x 634/2010 – fond; 

42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x 647/2010 – fond; 

43. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor 
regimului totalitar comunist P.L.x 244/2011 – fond; 

44. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 P.L.x 341/2011 – fond; 

45. Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al 
Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti a dreptului de administrare a unui bun aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 
P.l.x 559/2010 – fond; 
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46. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii P.L.x 627/2009 – fond; 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 P.l.x 133/2012 – 
aviz; 

48. Propunerea legislativă pentru completarea art.68 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 P.l.x 136/2012 – aviz; 

49. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 P.L.x 
237/2012 – aviz; 

50. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului P.L.x 240/2012 – aviz; 

51. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut , a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici P.L.x 
241/2012 – aviz; 

52. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime 
P.L.x 242/2012 – aviz; 

53. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania 
Naţională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române 
şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române P.L.x 243/2012 – aviz; 

54. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
P.L.x 244/2012 – aviz; 

55. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare P.L.x 247/2012 – aviz; 

56. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal P.L.x 248/2012 – aviz; 

57. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1994 
privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al 
arhitecturii şi de divertisment P.L.x 249/2012 – aviz; 

58. Proiectul de Lege privind înfiinţarea "Muzeului Comunismului" P.L.x 
250/2012 – aviz; 

59. Decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 
decembrie 2011, pentru finanţarea Proiectului “Centrala electrică Paroşeni”. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 18 iunie au început 

cu şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu Comisia pentru 
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egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor cu Comisia juridică, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, cu Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi minorităţi şi cu Comisia pentru egalitate de şanse ale Senatului României. Şedinţa a 
fost condusă de către domnul senator Gyorgy Frunda, preşedintele Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi minorităţi pentru dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi 
aprobate.  

La începerea dezbaterilor, domnul senator Gyorgy Frunda a verificat lista 
invitaţilor şi susţinerea candidaturilor ţinând cont de C.V-urile  şi propunerile depuse 
astfel: 

- doamna Maria Lazăr desemnată de grupurile parlamentare ale Partidului Social 
Democrat din Camera Deputaţilor şi Senat; 

- doamna Theodora Bertzi desemnată de grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat; 

- domnul Istvan Haller desemnat de Coaliţia Antidiscriminare; 
- domnul Dragoş Tiberiu Niţă şi 
- domnul Florin – Bogdănel Priboi. 
În urma votului secret, pe bază de buletine de vot, s-au constatat următoarele: 
 - doamna Maria Lazăr a întrunit 32 de voturi; 
 - domnul Istvan Haller a întrunit 33 de voturi; 
 - domnul Dragoş Tiberiu Niţă a întrunit 4 de voturi; 
 - domnul Florin – Bogdănel Priboi a întrunit 4 de voturi; 
 - doamna Theodora Bertzi a întrunit 32 de voturi. 
Faţă de aceste considerente, membrii Comisiilor reunite au hotărât să acorde un 

aviz favorabil pentru domnul Istvan Haller, Maria Lazăr şi doamna Theodora Bertzi. 
În urma acestui vot, domnul senator Gyorgy Frunda, declară inchise lucrările 

şedinţei comune din ziua de 18 iunie 2012. 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 18 iunie a 

continuat de la ora 16.00 şi a fost condusă alternativ de domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei, de domnul deputat Florin Iordache şi de domnul deputat Bogdan 
Ciucă, vicepreşedinţi ai Comisiei. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat domnul ministru 
Mircea Duşa, din partea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, domnul Cristian 
Crişu, secretar de stat şi doamna Irina Cajal, subsecretar de stat, din păartea Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Ion Ghizdeanu, preşedinte, din partea 
Comisiei Naţionale de Prognoză, domnul Septimiu Buzaşu, secretar de stat, din partea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Rodin Traicu, secretar de stat, din 
partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Luminiţa 
Odobescu, secretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Gheorghe 
Albu, secretar de stat, din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul 
Iulian Matache, secretar de stat, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, domnul Mugurel Cozmanciuc, secretar de stat, din partea Ministerului 
Mediului şi Pădurilor, doamna Irina Alexe, şef Departament, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Răzvan Horaţiu Radu, subsecretar de stat, din partea 
Ministerului Afacerilor Europene, domnul Lucian Dan Vlădescu, preşedinte, din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi 
domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat, din partea Ministerului Sănătăţii. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (2 
abţineri), formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege, cu amendamente 
admise. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu majoritate de voturi (2 abţineri), formularea unui raport suplimentar de 
adoptare al propunerii legislative, cu amendamente admise. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a precizat că, în 
esenţă, modificarea la art.21 propusă se referă la făptul că Hotărârile Parlamentului să nu 
mai poată fi supuse controlului Curţii Constituţionale. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a precizat că trebuie avută în 
vedere o departajare a acelor Hotărâri ale Parlamentului, care să fie supuse controlului 
Curţii Constituţionale şi a formulat la art.27 un amendament în sensul ca hotărârea 
privind suspendarea preşedintelui României să fie supusă controlului Curţii 
Constituţionale. 

Domnul deputat Florin Iordache a subliniat faptul că, în conformitate cu 
prevederile Constituţionale, Curtea Constituţională dă un aviz consultativ referitor la 
declanşarea procedurii privind suspendarea Preşedintelui României. 

Domnul deputat Gabriel Andronache, secretar al Comisiei, a susţinut propunerea 
de amendamentul formulat de domnul deputat Daniel Buda. 

Domnul deputat Daniel Buda, a supus la vot amendamentul domniei sale, 
propunerea care a fost respinsă de membrii comisiei cu majoritate de voturi (3 voturi 
pentru, 10 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Referitor la amendamentul depus de domnia sa la art.27, domnul deputat Gabriel 
Andronache a precizat că îl susţine şi doreşte supunerea la vot a acestuia. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a supus la vot 
amendamentul domniei sale, propunerea care a fost respinsă de membrii Comisiei cu 
majoritate de voturi (3 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi o abţinere). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (10 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere), formularea unui raport suplimentar de 
adoptare al propunerii legislative, cu amendament admis. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi, la şedinţă au participat domnul Florin 
Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Ion Dedu, vicepreşedinte, 
din partea Comsiliului de Mediere. 

Referitor la art.59² nou introdus, domnul deputat Mate Andras Levente a solicitat 
să i se comunice dacă noul Guvern este de acord cu scutirea de la plata taxei judiciare de 
timbru. 

Domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei a precizat că 
se susţine această scutite de la plata taxei judiciare de timbru. 

Domnul deputat Mate Andras Levente a întrebat membrii Comisiei dacă a fost 
solicitat un punct de vedere al Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi, dacă nu 
există un astfel de punct de vedere, domnia sa a cerut amânarea dezbaterilor acestui 
proiect de lege. 

Doamna deputat Alina Ştefania Gorghiu, secretar al Comisiei, a precizat faptul că 
legea medierii nu are legătură cu activitatea avocaţilor. 

Domnul deputat Mate Andras Levente a susţinut introducerea unui amendament în 
sensul ca notarii, avocaţii sau profesorii universitari în ştiinţe juridice să poată dobândi 
automat calitatea de mediator fără a mai fi nevoiţi să participe la cursul de 14 zile în 
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vederea dobândirii calităţii de mediator şi să achite, pentru acest lucru, taxa de 4000 lei şi 
ca mediatorii să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice. 

Domnul Ion Dedu, vicepreşedinte, din partea Comsiliului de Mediere, nu a susţinut 
aceast amendament. 

Domnul deputat Ciprian Nica a susţinut propunerea de amendament formulat de 
domnul deputat Mate Andras Levente deoarece medierea face parte din justiţie şi este 
obligatoriu ca mediatorii să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice. 

Domnul deputat Daniel Buda a susţinut propunerea formulată de domnul deputat 
Mate Andras Levente referitoare la eliminarea obligativităţii participării la cursuri a 
avocaţilor, notarilor sau a profesorilor universitari în ştiinţe juridice. 

Domnul deputat Mate Andras Levente a insistat pentru amânarea dezbaterilor 
acestui proiect de lege. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a precizat că, dacă se va amâna dezbaterea 
proiectului de lege sau nu, se va stabili, la final, după dezbaterea tuturor textelor de lege. 

În urma discuţiilor, domnul deputat Gheorghe Gabor a susţinut propunerea 
formulată de amânare a dezbaterilor. 

La discuţiile referitoare la formarea profesională a mediatorilor prevăzută la art.72 
alin.(1), domnul deputat Mate Andras Levente şi-a susţinut amendamentul formulat în 
decursul dezbaterilor precum şi propunerea de amânare a dezbaterilor. Supus la vot, 
amendamentul formulat de domnia sa a fost respins de membrii Comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (7 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă), formularea unui raport de adoptare al proiectului de 
lege, cu amendamente admise. 

În urma acestui vot, domnul deputat Bogdan Ciucă, vicepreşedintele Comisiei, 
declară inchise lucrările şedinţei din ziua de 18 iunie 2012. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua de 19 iunie 

începând cu ora 14.00 şi a fost condusă, alternativ, de domnii deputaţi Florin Iordache şi 
Bogdan Ciucă, vicepreşedinţii Comisiei. 

La punctul 24, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
domnul Emil Moţ, secretar de stat, din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de respingere al proiectului de lege, cu amendamente admise. 

La punctul 45, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
domnul Emil Moţ, secretar de stat, din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (1 
abţinere), formularea unui raport de respingere al proiectului de lege, cu amendamente 
admise. 

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
domnul Valentin Preda, secretar de stat, din partea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege, cu amendamente admise. 

La punctul 20, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
domnul Valentin Preda, secretar de stat, din partea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege, cu amendamente admise. 

La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de adoptare al proiectului de lege. 

La punctele 9 şi 10 în fond, ale ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de 
invitat, doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 28, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport comun de respingere al proiectului de lege. 

La punctul 31, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 29, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport comun de respingere al proiectului de lege. 

La punctul 27, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
domnul Viorel Alicus, director general, din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în domeniul Energiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport comun de respingere al proiectului de lege. 

La punctul 25, în fond, al ordinii de zi, la şedinţa a participat, în calitate de invitat, 
doamna Ruxandra Sălcianu, consilier, din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport comun de adoptare al proiectului de lege. 

La punctul 11, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 14, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 7, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 
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La punctul 8, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport preliminar de respingere al 
proiectului de lege. 

La punctul 12, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 13, în fond, al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
aprobat, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport suplimentar preliminar de 
adoptare al proiectului de lege. 

La punctele 17 - 19, în fond ale ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor proiectelor de 
lege. 

La punctul 23, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de respingere al proiectului de lege. 

La punctul 26, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 15, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
proiectul de lege pe articole. 

La punctul 16, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
proiectul de lege pe articole. 

La punctul 22, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor proiectului de lege. 

La punctul 21, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
proiectul de lege pe articole. 

La punctul 30, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul George Băeşu, preşedinte, din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
proiectul de lege pe articole. 

La punctul 23, în fond al ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport suplimentar de adoptare al proiectului de lege. 
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La punctele 32 - 44  , în fond ale ordinii de zi, la şedinţă a participat, în calitate de 
invitat, domnul Florin Moţiu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor iniţiativelor legislative. 

 
La punctul 47, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 48, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  negativă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 49, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 50, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 51, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 52 în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 53, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 54, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 55, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  favorabilă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 56, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  negativă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 57, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  negativă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 58, în avizare, membrii Comisiei au hotărât avizarea  negativă cu 

unanimitate de voturi. 
La punctul 59, membrii Comisiei au hotărât clasarea cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 

următoarele puncte: 
1) Adresa domnului deputat Attila Korodi referitoare la compatibilitatea funcţiei de 

decan cu exercitarea mandatului de deputat nr.31/507/18.06.2012  
2) 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; 

3) 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 
          Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
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La punctul 1, al anexei ordinii de zi, în urma dezbaterilor, mmembrii Comisiei au 
constatat că nu există impedimente legale referitoare la o persoană care exercită mandatul 
de deputat şi este în acelaşi timp decan al unei facultăţi. 

La punctele 2 şi 3, ale anexei ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

 
 În urma epuizării dezbaterilor iniţiativelor legislative ale ordinii de zi, lucrările 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 19 iunie au fost declarate 
închise. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în zilele de 20 şi 21 iunie 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. 
 

             VICEPREŞEDINTE,                                    SECRETAR,                 
Florin IORDACHE                           Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Alexandra Muşat 
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