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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 mai 
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, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru şi Cornel Ştirbeţ. 
A absentat domnul deputat Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Doamna deputat Carmen Axenie, a fost înlocuită de domnii deputaţi Mircea 
Toader şi Tinel Gheorghe, domnul deputat Ciprian Minodor Dobre a fost înlocuit de 
domnul deputat Octavian Bot, domnul deputat Adrian Gurzău a fost înlocuit de domnul 
deputat Petru Călian, doamna deputat Ruxandra Florina Jipa, a fost înlocuită de doamna 
deputat Lucreţia Roşca, domnul deputat Silvestru Mircea Lup a fost înlocuit de domnul 
deputat Florin Pâslaru, domnul deputat Mate Andras – Levente, pentru punctul 2, în fond, 
al ordinii de zi, a fost înlocuit de domnul deputat Marton Arpad, domnul deputat Sorin 
Andi Pandele a fost înlocuit de domnul deputat Cristian Petrescu, domnul deputat Vasile-
Silviu Prigoană a fost înlocuit de domnul deputat Constantin Dascălu şi domnul deputat 
Sorin Constantin Stragea a fost înlocuit de domnul deputat Aurel Vlădoiu. 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 mai 

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, Silvestru Mircea Lup, Mate Andras-Levente, Eugen Nicolicea, Tudor 
Panţîru, Sorin Constantin Stragea şi Cornel Ştirbeţ. Au absentat doamnele şi domnii 
deputaţi: Carmen Axenie, Ciprian Minodor Dobre, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, 
Sorin Andi Pandele, Vasile-Silviu Prigoană şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 mai 
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, Silvestru Mircea Lup, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin Constantin 
Stragea şi Cornel Ştirbeţ. Au absentat doamnele şi domnii deputaţi: Carmen Axenie, 
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Ciprian Minodor Dobre, Adrian Gurzău, Ruxandra Florina Jipa, Mate Andras-Levente, 
Sorin Andi Pandele, Vasile-Silviu Prigoană şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea 
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților şi a Senatului şi pentru modificarea și 
completarea 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 P.L.x 131/2012 - fond; 

2. Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului P.l.x 10/2012 - fond; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale P.l.x 126/2012 - aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.90 din 26 
martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 
P.l.x 127/2012 – aviz; 

5. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională P.l.x 128/2012 - aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională P.l.x 129/2012 – aviz; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare P.l.x 130/2012 – aviz; 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 21 mai  au început  la 

ora 16.40 şi a fost condusă alternativ de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 
Comisiei, de domnul deputat Florin Iordache şi de domnul Bogdan Ciucă, vicepreşedinţi 
ai Comisiei. 

 
 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, la dezbateri au participat, în calitate de 

invitaţi, doamna Irina Alexe, şef departament Relaţia cu Parlamentul, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte, din 
partea Autorităţii Electorale Permanente şi domnul Septimius Pârvu, director adjunct, din 
partea Asociaţiei Pro Democraţia. 

La începerea dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, a întrebat grupul de consilieri dacă iniţiatorii au fost 
invitaţi şi dacă există punctul de vedere al Guvernului  referitor la acest proiect de lege. 

Consilierii Comisiei juridice au răspuns că au fost transmise invitaţiile către 
iniţiatorii proiectului de lege şi că nu există punctul de vedere al Guvernului referitor la 
această iniţiativă legislativă. 

Domnul deputat Florin Iordache a precizat faptul că atât parlamentarii USL cât şi 
iniţiatorii susţin acest proiect de lege şi seria de amendamente inserate în cuprinsul legii de 
parlamentarii USL şi că nu vede necesitatea prezenţei celor doi iniţiatori la dezbaterile 
parlamentare din Comisie, a proiectului de lege. 
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Domnul deputat Mircea Toader a reamintit membrilor Comisiei că există o hotărâre 
a Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor aprobată prin vot în ziua de 21 mai 2012 care 
prevede că, dacă nu există, pentru o iniţiativă legislativă, un punct de vedere al 
Guvernului, acea iniţiativă legislativă să nu se dezbată în comisiile de specialitate. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a subliniat faptul că proiectul de lege se dezbate în 
Comisie şi că, în dezbaterea acestuia în plenul Camerei Deputaţilor, se va respecta 
hotărârea Biroului Permanent. 

Doamna deputat Alina Gorghiu a precizat faptul ca domnia sa nu crede că o 
hotărâre a Biroului Permanent poate adăuga la lege sau la Regulamentul Camerei 
Deputaţilor şi, de asemenea, a opinat că punctul de vedere al Guvernului, ca şi punctele de 
vedere ale ministerelor sau ale altor autorităţi publice, este consultativ. Domnia sa a mai 
precizat că, nu consideră necesar să se modifice ceea ce, de mulţi ani s-a făcut şi anume 
dezbaterea, în Comisii, a unui proiect de lege, în lipsa punctului de vedere al Guvernului.  

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei a insistat că pentru acest 
proiect de lege trebuia să existe un punct de vedere al Guvernului deoarece iniţiativa 
legislativă reglementează sistemul de alegere al noului Parlament şi opinia publică are 
dreptul să fie informată despre faptul că Guvernul nu a transmis un punct de vedere 
referitor la acest proiect de lege. Domnia sa a subliniat faptul că acest proiect de lege 
trebuia să fie rezultatul unor dezbateri consistente. 

Domnul deputat Mircea Toader a precizat faptul că s-a convenit, de comun acord cu 
toţi liderii grupurilor parlamentare ca toate proiectele de legi, care nu au un punct de 
vedere al Guvernului, să fie discutate atât în Comisii cât şi în Plenul Camerei Deputaţilor 
după ce noul Guvern v-a formula un punct de vedere referitor la acestea. Domnia sa a mai 
precizat că, în data de 22 mai, a fost convocată Comisia pentru Codul Electoral care va 
trebui să formuleze un punct de vedere referitor la acest proiect de lege şi la 
amendamentele depuse. 

Domnul deputat Daniel Buda a subliniat faptul că PD-L doreşte schimbarea 
actualului sistem de vot care nu a avut efectele scontate dar este important faptul că 
populaţia, prin referendum, a dorit diminuarea numărului de parlamentari şi reducerea 
numărului de Camere ale Parlamentului. 

Doamna deputat Alina Gorghiu a precizat că, din punct de vedere procedural, 
membrii Comisiei nu au nevoie de punctul de vedere al Guvernului pentru dezbaterea şi 
transmiterea către Plenul Camerei Deputaţilor a raportului acestui proiect de lege şi, de 
asemenea, ţinând cont că acest proiect de lege reglementează alegerile parlamentare, cel 
mai important punct de vedere trebuie să fie al Parlamentului şi al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi în mod special şi nu al Executivului. Domnia sa a mai precizat că, 
acest proiect de lege a fost dezbătut de Senatul României unde au fost depuse şi 
amendamentele care pot fi discutate în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor şi, de 
aceea, membrii Comisiei ar trebui să înceapă dezbaterea lui. 

Domnul deputat Marton Arpad a precizat că este unul din iniţiatorii 
amendamentelor depuse la acest proiect de lege. Domnia sa a subliniat faptul că susţine 
aceste amendamente care au fost depuse în aceeaşi zi în care a fost sesizată Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu acest proiect de lege. Legat de punctul de vedere al 
Guvernului, domnia sa a menţionat că nici o iniţiativă legislativă nu poate fi dezbătută fără 
un punct de vedere al noului Guvern care este obligat să îl trimită în termen de 15 zile 
Camerei decizionale a Parlamentului şi acest termen a fost depăşit.  
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Domnul deputat Daniel Buda a informat membrii Comisiei despre faptul că în data 
de 23 aprilie 2012, proiectul de lege a fost trimis la Guvern pentru formularea unui punct 
de vedere şi a subliniat că, datorită faptului că se discută despre un proiect extrem de 
important, domnia sa propune amânarea dezbaterilor până la primirea unui punct de 
vedere de la noul Guvern. 

Domnul deputat Mircea Toader a precizat faptul că este de acord cu punctul de 
vedere al doamnei deputat Alina Gorghiu şi că susţine ideea ca Parlamentul şi grupurile 
parlamentare să decidă asupra acestui lucru. Domnia sa a menţionat că este normal ca 
noile amendamente depuse să fie analizate în cadrul grupului parlamentar şi să se 
formuleze astfel un punct de vedere. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a formulat o observaţie în sensul că amendamentele 
se pot face şi în cadrul dezbaterilor în Comisie şi formulează propunerea de începere a 
discuţiilor în cadrul cărora să fie dezbătute amendamentele formulate. 

Domnul deputat Daniel Buda a subliniat că nu a trecut încă termenul în cadrul 
căruia Guvernul trebuia să transmită punctul de vedere şi, prin începerea dezbaterilor şi 
formularea unui raport aprobat prin vot, se încalcă legea iar faptul că iniţiatorul este acum 
primul ministru nu este de natură ca opinia iniţiatorului să suplinească punctul de vedere al 
Guvernului.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a supus la 
vot propunerea domniei sale de amânare a dezbaterilor acestui proiect de lege. Această 
propunere a fost respinsă cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 

În urma acestui vot, domnul deputat Daniel Buda a propus intrarea în dezbaterea 
acestui proiect de lege făcând precizarea că nu este încă închis termenul de depunere a 
amendamentelor. 

Domnul deputat Mircea Toader a precizat că PD-L consideră că este nevoie de 
schimbarea legii privind alegerea parlamentarilor şi a solicitat un consens politic care să 
acopere defecţiunile legii actuale, în vigoare, şi proporţionalitatea privind votul politic. 

Domnia sa a subliniat faptul că iniţiatorii acestui proiect de lege doresc să impună 
un sistem de vot care nu reprezintă voinţa populaţiei, exprimată prin vot, şi un sistem care 
nu a fost stabilit în Comisia pentru Codul Electoral unde au fost dezbătute propunerile de 
modificare a legii electorale. De asemenea, domnia sa a mai precizat că PD-L nu v-a fi de 
acord cu proiectul de lege, în forma actuală, şi îl vor aproba doar dacă această iniţiativă 
legislativă respectă voinţa populară de reducere a numărului de parlamentari şi Parlament 
unicameral. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei, a subliniat faptul că 
acea comisie comună de revizuire a Constituţiei nu a reuşit să lucreze astfel încât, în 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost dezbătut proiectul de lege privind 
revizuirea Constituţiei în prezenţa câtorva membrii ai Comisiei, iar pentru aprobarea 
raportului trebuie întrunit cvorumul în plenul Camerei Deputaţilor.  

Referitor la iniţiativa legislativă de modificare a legii electorale, domnia sa a 
precizat că proiectul de lege prevede că persoana care obţine cele mai multe voturi să 
câştige mandatul de parlamentar iar legat de minorităţi, domnia sa a subliniat faptul că se 
prevede că într-un judeţ care are peste 7% populaţie aparţinând unei minorităţi, dacă nici 
un candidat, aparţinând minorităţii respective, nu câştigă un mandat, atunci se va 
suplimenta un mandat de parlamentar pentru  minoritatea respectivă. 
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Domnul deputat Florin Iordache a subliniat faptul că USL nu doreşte Parlament 
unicameral şi păstrarea aceluiaşi număr de parlamentari. De asemenea, domnia sa a mai 
precizat că, pentru alegerile parlamentare din anul 2012, colegiile electorale nu vor fi 
modificate. 

Domnul deputat Marton Arpad a precizat că UDMR susţine un sistem electoral 
proporţional. Domnia sa a precizat că sunt de acord că sistemul actual nu este bun şi 
doresc să îl modifice dar fără a renunţa la ideea proporţionalităţii şi sunt deschişi 
dialogului pentru dezbarerea şi aprobarea unui sistem de alegere al parlamentarilor mai 
clar, iar amendamentele propuse sunt pentru un sistem mixt, pentru care s-a votat în 
unanimitate, în Comisia de Cod Electoral. Domnia sa a mai precizat că vor vota pentru 
fiecare amendament în parte şi, în funcţie de cum sunt votate amendamentele UDMR, vor 
susţine sau nu, prin vot, acest proiect de lege în plenul Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Mircea Grosaru a menţionat că grupul minorităţilor sunt de acord 
cu amendamentul formulat la art.28 alin.(11) pct.2 privitoare la minorităţile naţionale dar a 
subliniat faptul că minorităţile, altele decât cea maghiară, nu intră sub incidenţa acestui 
articol. 

Doamna deputat Lucreţia Roşca a subliniat faptul că, prin acest proiect de lege se 
doreşte readucerea sistemului de vot la ceea ce doreşte fiecare cetăţean român şi a făcut 
invitaţia ca parlamentarii să ia cunoştinţă de faptul că orice cetăţean român doreşte 
modificarea legii electorale. Domnia sa a precizat că, în judeţul Galaţi, PSD ar fi câştigat 
11 colegii şi nu 6 cât au câştigat conform legii în vigoare. 

Domnul deputat Bogdan Ciucă a aprobat ideea că nu este normal ca persoana care 
câştigă cele mai multe voturi să nu ajungă în Parlament şi este greu de convins populaţia, 
în aceste condiţii, să participe la vot. Domnia sa a mai subliniat faptul că cel care decide va 
trebui să fie alegătorul care se prezintă la vot şi nu altcineva şi acest proiect de lege este 
cel mai echitabil faţă de alegător. 

Domnul deputat Daniel Buda a reamintit faptul că actuala lege electorală, după care 
a fost ales Parlamentul, a fost concepută şi votată de PSD şi PNL. De asemenea, a fost de 
acord că actualul sistem nu este corect şi că trebuie modificat şi a adresat o invitaţie la 
dialog, în vederea găsirii unor soluţii optime. 

Domnul deputat Constantin Dascălu a precizat că că, dacă se doreşte ca prin legea 
electorală să respecte Constituţia, trebuie găsită o soluţie astfel încât să se respecte 
proporţionalitatea electoratului român. 

Domnul Septimius Pîrvu, reprezentantul Asociaţiei ProDemocraţia, a reiterat 
argumentele Comisiei de la Veneţia şi anume că modificarea legislaţiei electorale cu mai 
puţin de 6 luni nu este benefică. Referitor la amendamentele depuse, domnia sa a precizat 
că se creează o problemă în ceea ce priveşte reprezentativitatea şi de aceea, ar prefera să se 
opteze pentru un sistem mixt ( cu deputaţi aleşi uninominal şi pe listă şi senatori aleşi prin 
vot uninominal) şi al reprezentativităţii egalităţii de gen până în anul 2024 ( 50% din 
candidaţi să fie femei). De asemenea, domnia sa a mai opinat că este necesar statutul de 
utilitate publică al organizaţiilor minorităţilor pentru a candida ceea ce este discriminatoriu 
deoarece asumarea pentru cauză de utilitate publică se face de către Guvern. 

Domnul  deputat Marton Arpad a precizat că, referitor la introducerea pct.21¹la 
art.2, domnia sa susţine textul care prevede ca persoana care a obţinut cele mai multe 
voturi, în proporţie de 55%, să devină parlamentar, iar restul de 45% din voturi să fie 
pentru compensarea proporţionalităţii. 
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Domnul Marian Muhuleţ, reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente, a 
precizat că instituţia a transmis Guvernului punctul de vedere al domniilor lor însă, în 
privinţa sistemului electoral, AEP nu se poate pronunţa asupra acestuia. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei, a subliniat faptul că 
parlamentarii USL nu sunt de acord cu listele de compensare şi adresează rugămintea ca 
membrii Comisiei să susţină amendamentul formulat la art. 48 alin.(11), pentru că toate 
celelelte amendamente depuse, dacă ar fi acceptate, ar schimba toată filosofia sistemului 
electoral. Domnia sa a formulat propunerea ca amendamentele depuse de domnii deputaţi 
Mate Andras Levente şi Marton Arpad şi respinse de membrii Comisiei, să fie trecute în 
tabelul raportului ca amendamente respinse ca să poată fi susţinute, de către iniţiatorii lor, 
în plenul Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor generale şi a propunerilor formulate, domnul deputat Daniel 
Buda, preşedintele Comisiei, a propus supunerea la vot a fiecărui amendament formulat, 
astfel: 

Titlul legii, a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (15 voturi 
pentru şi 4 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi Mate Andras 
Levente şi Marton Arpad. 

Punctul marginal 2 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru şi 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi Mate 
Andras Levente şi Marton Arpad.

Punctul marginal 3 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, cu 
amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 4 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (14 
voturi pentru şi 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin 
Iordache şi Valeriu Zgonea.

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a precizat că toate 
articolele referitoare la pragul electoral se abrogă. 

Domnul deputat Mate Andras Levente a opinat că este nevoie să existe acel prag 
electoral. 

La art.5 alin.(1), amendamentul formulat de PD-L conform rezultatului 
referendumului referitor la reducerea numărului de parlamentari, a fost respins, de 
membrii Comisiei, cu majoritate de voturi ( voturi pentru 6 şi 11 voturi împotrivă). 

Punctele marginale 5-7 membrii Comisiei au fost aprobate cu amendamentele 
formulate de domnii deputaţi Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 8 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (13 
voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere), cu amendamentul formulat de domnii 
deputaţi Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 9 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (14 
voturi pentru şi 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin 
Iordache şi Valeriu Zgonea.

La punctele marginale 16 şi 17 amendamentele formulate de domnii deputaţi Mate 
Andras Levente şi Marton Arpad au fost respinse, de membrii Comisiei, cu majoritate de 
voturi (7 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă ). 

La punctul marginal 18, membrii Comisiei au aprobat amendamentul formulat de 
domnii deputaţi Mate Andras Levente şi Marton Arpad cu majoritate de voturi ( 4 
abţineri). 
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Punctul marginal 20 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 21 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 22 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin Iordache şi 
Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 23 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 24 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (6 
voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin Iordache şi 
Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 25 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentele formulate de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 26 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 27 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 28 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentele formulate de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

La punctul marginal 29 amendamentele formulate de domnii deputaţi Mate Andras 
Levente şi Marton Arpad au fost respinse de membrii Comisiei. 

Punctul marginal 30 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea.

Punctul marginal 31 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă), în forma aprobată de Senat.

Punctul marginal 32 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache, Valeriu Zgonea şi Mate Andras Levente.

Punctul marginal 33 a fost aprobat, de membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 
(15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă), cu amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Florin Iordache şi Valeriu Zgonea. 

La punctul marginal 34 amendamentul formulat a fost respins, de membrii 
Comisiei, cu majoritate de voturi (14 voturi împotrivă, 5 voturi împotrivă). Anexa a fost 
respinsă de membrii Comisiei cu majoritate de voturi deoarece derivă din amendamentul 
respins. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu  majoritate de voturi (14 
voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere) să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea art.48 din Legea 
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nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea 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, cu amendamentele admise. 

La punctul 2, în fond al ordinii de zi, la şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, 
domnul Florin Moţiu, secretar de stat, doamna Alina Barbu, şef serviciu şi doamna Oana 
Bucur, consilier juridic, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Ovidiu Antopolescu, 
secretar de stat şi doamna Carmen Elian, director, din partea Ministerului Comunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale, doamna Gabriela Scutea, procuror general adjunct, din partea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Răzvan Horaţiu Radu, 
subsecretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor Europene şi ofiţeri specialişti din 
partea Serviciului Român de Informaţii. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a precizat că sunt două 
articole în divergenţă, astfel: 

La art.3 alin.(2), domnul deputat Mate Andras Levente a insistat să se aprobe 
varianta propusă de Guvern şi anume reţinerea datelor să fie făcută pe o perioadă de 6 luni 
de la data efectuării comunicării. 

Doamna deputat Alina Gorghiu, secretar al Comisiei, a susţinut propunerea 
formulată de domnul deputat Mate Andras Levente. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a menţionat că domnia sa nu este de acord cu 
reducerea termenului la 6 luni deoarece, în cazul unor infracţiuni grave, este foarte utilă 
stocarea datelor pe un termen mult mai lung. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei, a subliniat că nu este iniţiativa 
Guvernului ci a unor parlamentari. Referitor la procedura de autorizare, domnia sa a 
subliniat faptul că, dacă se doreşte ca procedura de solicitare a datelor să fie autorizată de 
un judecător, activitatea instanţelor va fi extrem de îngreunată şi legea va fi inaplicabilă. 

Doamna deputat Alina Gorghiu a precizat că instanţa de judecată este singura 
instituţie care poate asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi este nevoie 
de garanţii reale că stocarea de informaţii nu se va face în mod abuziv. Domnia sa a 
subliniat faptul că va vota acest proiect de lege numai dacă se va aproba termenul de 6 luni 
şi procedura de autorizare va fi aprobată de un judecător. 

Doamna procuror Gabriela Scutea a susţinut aprobarea termenului de 12 luni pentru 
stocarea datelor deoarece trebuie avute în vedere infracţiunile grave cu autori necunoscuţi 
şi a căror investigare se face pas cu pas şi cu recurgerea la diverse mijloace de probă în 
vederea aflării adevărului şi tragerii la răspundere a făptuitorilor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate de voturi (5 voturi 
împotrivă), amendamentul formulat de domnii deputaţi Alina Gorghiu, Florin Iordache şi 
Ciprian Nica. 

La art.18 alin.(2), în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu majoritate 
de voturi (7 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă) amendamentul formulat de domnii 
deputaţi Varujan Pambuccian, Marton Arpad şi Comisia juridică. 

Membrii Comisieijuridice au aprobat, de principiu, cu unanimitate de voturi, 
formularea unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise. 

Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
dezbaterea Proiectului de Lege privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei P.L.x 135/2012 – aviz. 
Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La acest punct, în avizare, al anexei ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât avizarea  
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La punctele 4 - 7, în avizare, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
avizarea  negativă cu unanimitate de voturi. 

În urma acestor voturi, domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei 
Juridice, de disciplină şi imunităţi, declară inchise lucrările şedinţei Comisie juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua de 22 mai, 

începând cu ora 10.50, cu şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor 
pentru  continuarea dezbaterii punctului 2, în fond, al ordinii de zi. Şedinţa a fost condusă 
alternativ de domnul deputat Daniel Buda, preşedinte al Comisiei juridice şi de domnul 
deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, domnul Florin Moţiu, secretar de stat, 
doamna Alina Rădoi, director, doamna Alina Barbu, şef serviciu şi doamna Anişoara 
Ştefănescu, consilier, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Gabriela Scutea, procuror 
general adjunct, din partea Ministerului Public, domnul Răzvan Horaţiu Radu, subsecretar 
de stat, din partea Ministerului Afacerilor Europene, domnul Ovidiu Antopolescu, secretar 
de stat şi doamna Carmen Elian, director, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale şi ofiţeri specialişti din partea Serviciului Român de Informaţii. 

Domnul Florin Moţiu a precizat că procedura de autorizare de către judecător nu 
poate fi aplicată pentru că nu există procedură în acest sens. Domnia sa a precizat că are o 
propunere de text în acest sens. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice a precizat că 
dezbaterile au loc în şedinţă comună cu Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor a cărei 
membrii nu sunt prezenţi. 

Domnul deputat Mate Andras Levente, ca răspuns, a invocat Decizia Curţii 
Constituţionale prin care nu se prevede obligativitatea cvorumului de lucru în Comisie, 
mai ales că este prezent un membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

Doamna deputat Alina Gorghiu a adresat o întrebare domnului Florin Moţiu în 
sensul dacă nu există o formulă de procedură mai simplă care să implice exclusiv instanţa 
de judecată. 

Domnul Florin Moţiu a răspuns că, pentru acest lucru, trebuie regândită întreaga 
lege şi susţine formula ca procurorul să fie un filtru şi pentru instanţă. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei, a supus votului 
amendamentul formulat de Ministerul justiţiei la art.18 alin.(2). Acest amendament a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi şi însuşit şi de membrii Comisiei juridice.

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi (7 voturi pentru şi  5 voturi  împotrivă), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, raportul suplimentar de adoptare a propunerii legislative privind reţinerea 
datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
şi de  furnizorii de  servicii de  comunicaţii electronice destinate publicului, cu 
amendamentele admise. 
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 În urma epuizării dezbaterilor iniţiativelor legislative ale ordinii de zi, lucrările 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 22 mai au fost declarate 
închise de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 23 mai 2012 cu studiul iniţiativelor 
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond şi care vor fi incluse pe ordinea de zi a 
proximei şedinţe. 
 
 
 
 
 
 

                   PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,                  
Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 
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