
                                                                                                                                                                

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 20.09.2011 
      Nr. 31/864 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
din zilele de 13, 14 şi 15 septembrie 2011 

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

13, 14 şi 15 septembrie 2011. 
În zilele de 13 şi 14 septembrie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne 

deputaţi: Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel 
Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru 
Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Mircea Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, András-Levente 
Máte, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel 
Nicolescu-Tiţa. 

În ziua de 15 septembrie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Ciprian Nicolae Nica, Gabriel 
Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru 
Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru, Mircea Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Silvestru Mircea Lup, Eugen Nicolicea, 
Tudor Panţîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Nicolescu-Tiţa. 

În ziua de 15 septembrie 2011 domnul deputat Máté András Levente a fost înlocuit 
de către domnul deputat Pál Árpád. 

A absentat de la lucrările Comisiei pe parcursul celor trei zile, domnul deputat Andi 
Sorin Pandele. 

 
În ziua de 13 septembrie 2011 lucrările şedinţei au fost conduse de domnul 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 Codului penal şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale; PLx 100/2011 – fond; 

2. Proiectul de Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 
PLx 229/2010 – fond; 

3. Propunerea legislativă privind comunicaţiile electronice; PLx 393/2011 – fond; 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 

privind integritatea în exercitarea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţie Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative; Plx 446/2011– fond; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată; Plx 425/2011 
– fond; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei 
publice nr.215/2001, republicată; Plx 500/2011 – fond; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie; PLx 662/2010 – fond; 

8. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie; PLx 846/2010  – fond; 

9. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; PLx 845/2010  
– fond; 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998; Plx 438/2011  – fond; 

11.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 
decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 
Plx 436/2011 - fond; 

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

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

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; Plx 
828/2010 – fond; 

15. Proiectul de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a 
femeilor în Parlamentul României; Plx 333/2011 – fond 

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

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

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

19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006,  Plx 747/2010 – fond; 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 
nr.407/2006,  Plx 682/2010 – fond; 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12136
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21. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de protecţie,  Plx 517/2010 – fond; 

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

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2011 
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia,  Plx 352/2011 – aviz; 

24. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea studioului teritorial Constanţa al Societăţii 
Române de Televiziune,  Plx 452/2011 – aviz; 

25. Propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011,  Plx 451/2011 – aviz; 

26. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 
ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 17 ianuarie 2011,  Plx 493/2011 – aviz; 

27. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile 
române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al 
Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011,  Plx 494/2011 – aviz; 

28. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile 
române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director 
al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului 
stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi 
prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, 
precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data 
de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009,  Plx 495/2011 – aviz; 

29. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Confederaţia 
Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei între 
România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 
1993,  Plx 496/2011 – aviz; 

30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de persoane şi 
mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011,  Plx 497/2011 – aviz; 

31. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 
Hanoi, la 13 aprilie 2011,  Plx 498/2011 – aviz; 

32. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională,  
Plx 501/2011 – aviz; 

33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2011 
pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale,  Plx 502/2011 – aviz; 
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34. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor 
prevederi financiar-fiscale,  Plx 503/2011 – aviz; 

35. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2011 
pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi 
de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu 
gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 
stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi,  
Plx 504/2011 – aviz; 

36. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Riad 
la 26 aprilie 2011,  Plx 509/2011 – aviz; 

37. Adresa Secretarului General prin care a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, nota privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr,35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru modificarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali şi a 
Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea formulării unui punct de vedere; 

38. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea din partea doamnei deputat Maria Eugenia Barna prin care 
informează că este vicepreşedinte al CNSLR- Frăţia, în vederea formulării unui punct 
de vedere. Nr.31/819/07.09.2011; 

39. Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, scrisoarea din partea domnului deputat Matei Brătianu prin care informează 
că este preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Poştă şi Comunicaţii şi începând cu 
luna mai 2011 s-a autosuspendat din calitatea de membru de sindicat, în vederea 
formulării unui punct de vedere, Nr.31/819/07.09.2011. 

 
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 13 septembrie 2011 cu dezbaterea proiectulului 

de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, aflat la punctul 1, în fond, pe ordinea de 
zi.
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
domnul Mihail Udroiu, judecător, doamna Viorica Matei, judecător, domnul Radu Geamănu, 
consilier juridic şi domnul deputat Marton Arpad. 
 Cu privire la art. 98 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, domnul deputat Gheorghe Gabor a propus 
interzicerea arderii miriştilor în general, nu doar a miriştilor aflate în arii protejate. Domnia 
sa a adăugat că deţine informaţii suplimentare legate de efectele negative pe care această 
metodă le are asupra productivităţii terenului. 
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 Domnul deputat Marton Arpad a precizat că nu a fost arestată nicio persoană care a 
ars miriştile din apropierea drumurilor şi care a provocat astfel accidente în lanţ. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat forma adoptată de Senat la art. 98 
alin. (1) lit. a). 
 Cu privire la art. 98 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005, domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că textul ar trebui completat cu 
sintagma “cu rea voinţă”. 
 În urma punctelor de vedere exprimate, domnii deputaţi Bogdan Ciucă, Lup Silvestru 
şi Marton Arpad au formulat un amendament art. 98 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2005. Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de 
către domnii deputaţi Bogdan Ciucă, Lup Silvestru şi Marton Arpad. 
 Domnul Marton Arpad a precizat că se impune modificarea art. 98 alin. (2) lit. f) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 astfel încât să fie clarificată interzicerea 
utilizării îngrăşămintelor chimice neautorizate. 
 Domnul deputat Daniel Buda a apreciat că folosirea produselor de protecţia plantelor 
neautorizate nu ar trebui încadrată ca şi infracţiune. 
 Domnul Marton Arpad a precizat că testarea acestor produse poate afecta solul 
vecinilor sau fauna şi flora din împrejurimi. 
 Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a propus introducerea sintagmei “pentru culturi 
destinate comercializării” deoarece a considerat că trebuie făcută o separaţie clară între 
produsele agricole destinate consumului propriu şi cele destinate comercializării.  
 Domnii deputaţi Daniel Buda, Mircea Silvestru Lup şi Marton Arpad au formulat un 
amendament. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului asupra art. 98 
alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005. 
 Cu privire la art. 155, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, domnul deputat Marton Arpad a formulat un amendament prin care a solicitat 
specificarea concretă a situaţiei de prelevare de organe de la persoane în viaţă, propunând 
introducerea sintagmei “de la donatori în viaţă”. Domnia sa a precizat că prelevarea de la un 
cadavru este sancţionată de art. 384 al Codului Penal cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
cu amendă.  
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a precizat că ar trebui clarificată situaţia în care există 
un consimţământ pentru prelevare sau transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine 
umană, însă acesta nu a fost dat în condiţiile legii. Domnia sa a apreciat că un viciu de 
formei consimţământului nu ar trebui sancţionat la fel cum este un viciu de fond a 
consimţământului în cauză. 
 Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a susţinut că nu se 
impune o astfel de modificare deoarece formularul de consimţământ pentru prelevare sau 
transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană este un formular tip, care se 
distribuie de către reprezentanţii spitalelor înainte de intervenţie. 
 Domnul deputat Marton Arpad a apreciat că situaţiile pe care le-a adus domnul 
deputat Bogdan Ciucă sunt deja reglementate în Codul Penal. 
 În urma punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au aprobat amendamentul 
formulat de către domnul deputat Marton Arpad la art. 155, alin. (1) din Legea nr.95/2006. 
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 Domnii deputaţi Bogdan Ciucă şi Mircea Silvestru Lup au formulat un amendament la 
art. 157 alin. (3) din Legea nr.95/2006.  
 Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de către domnii deputaţi 
Bogdan Ciucă şi Mircea Silvestru Lup la art. 157 alin. (3) din Legea nr.95/2006. 
 Cu privire la art. 123 alin. (1) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, 
domnul deputat Bogdan Ciucă a propus introducerea posibilităţii sancţionării cu amendă, ca 
metoda alternativă, urmând ca judecător să stabilească sancţiunea în funcţie de prejudiciu 
adus. Domnia sa a prezentat un exemplu legat de societăţile comerciale mai mici care nu au 
avut îndrumare contabilă corectă şi care au virat la fondul de pensii o sumă mai mică. 
 În urma dezbaterilor, domnii deputaţi Bogdan Ciucă, Mircea Silvestru Lup şi Marton 
Arpad au formulat un amendament. 
 Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului Justiţiei, a fost de acord cu 
amendamentul formulat. 
 Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat art. 123 alin. (1) din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile facultative. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a formulat un amendament cu privire la art. 123 alin. 
(2) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, propunând introducerea posibilităţii 
sancţionării cu amendă, ca metoda alternativă. 
 Domnul deputat Mircea Silvestru Lup a apreciat că textul acestui articol face referire 
la cei care gestionează fondurile de pensii private. 
 Membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat art. 123 alin. (2) din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile facultative. 
 Cu privire la modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, domnul deputat Marton 
Arpad a atras atenţia asupra posibilelor probleme create de modificarea acestei legi exclusiv 
prin cele două puncte propuse prin art. 189, apreciind că Noul Cod Penal nu va putea fi 
aplicat în această situaţie. 
 Domnul Mihail Udroiu, judecător în cadrul Ministerului justiţiei, a dat asigurări că 
Legea nr.275/2006 va fi modificată şi de alte 4 acte normative. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât amânarea votului final al art. 36 din 
Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisie din data de  
13 septembrie 2011.  
 
 Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 14 septembrie 2011 cu dezbaterea 
iniţiativelor legislative în fond pe ordinea de zi. 
 La punctul 2, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 3, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 4, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 



 7

 La punctul 5, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 6, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
 La punctul 7, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 8, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 9, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 10, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 11, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 12, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 13, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 14, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 15, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 16, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 17, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 18, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 19, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
 La punctul 20, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 21, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 22, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 23, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 24, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 25, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctul 26, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
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 La punctul 27, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 28, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 29, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 30, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 31, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 
 La punctul 32, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 
 La punctele 33-36, în fond pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege. 
 La punctele 37, 38 şi 39 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o proximă şedinţă. 
 
 Ordinea de zi fiind epuizată domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise 
lucrările şedinţei din 14 septembrie 2011, urmând ca şedinţa să continue în data de 15 
septembrie 2011 cu studiul iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată şi care 
vor fi înscrise 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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