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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 5 şi 6 octombrie 2010

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 5 şi 6 octombrie 2010, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
Daniel Buda, Bogdan Ciucă, Gabriel Andronache, Alina Ştefania Gorghiu, Carmen
Axenie, Daniel Bărbulescu, Tudor Chiuariu, Marinel Cionca, Ciprian Dobre, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Jipa, Silvestru Mircea Lup,
András-Levente Máte, Ciprian Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele,
Tudor Panţîru, Sorin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu.
Au absentat următorii deputaţi: Florin Iordache, Carmen Ileana
Moldovan şi Viorel Victor Ponta.
Domnii deputaţi Mihail Boldea, Daniel Ionuţ Bărbulescu şi Andrei
Valentin Sava au fost înlocuiţi de domnul deputat Iulian Vladu, domnul deputat Gelu
Vişan şi, respectiv domnul deputat Mircea-Nicu Toader.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor, P.L.x 411/2010 - fond
2.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă, P.L.x 372/2009 - fond
3.
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi
ale Legii 169/1997, P.l.x 340/2008 - fond
4.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, P.L.x 541/2008 - fond

5.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 alin.(5) din
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, P.L.x 468/2010 fond
6.
Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, P.l.x 470/2010 - fond
7.
Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, P.l.x 478/2010 - fond
În ziua de 5 octombrie lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, preşedintele
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu
dezbaterea iniţiativelor legislative, în fond, de pe ordinea de zi.
La pct. 1 în fond, al ordinii de zi, proiectul de lege a fost dezbătut până la
art.153 alin.1 din Codul de procedură civilă, urmând ca restul amendamentelor să fie
dezbătute în şedinţa din data de 6 octombrie..
Punctele 2-7, în fond, de pe ordinea de zi, au fost amânate pentru o şedinţă
ulterioară.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Daniel Buda, preşedintele
Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, a declarat închisă şedinţa Comisiei din
data de 5 octombrie 2010.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 6 octombrie 2010 cu dezbaterea
iniţiativei legislative de la pct. 1, în fond, de pe ordinea de zi. Dezbaterile asupra
acestui proiect de lege au fost suspendate la articolul 28¹ pct. 1 lit. b¹) din Codul de
procedură civilă, odată cu încheierea şedinţei din data de 6 octombrie.
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