
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 23.03.2011 
      Nr. 31/216 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 din zilele de 21, 22 şi 23 martie 2011 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 
martie 2011, fiind prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: Daniel Buda, Liviu 
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania Gorghiu, Carmen 
Axenie, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup,  
András-Levente Máte, Ciprian-Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin 
Constantin Stragea şi Cornel Ştirbeţ. 

Au absentat următorii domni deputaţi: Ciprian Minodor Dobre, Sorin Andi Pandele 
şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

În ziua de 22 martie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania 
Gorghiu, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup,  
András-Levente Máte, Ciprian-Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin 
Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat următorii domni deputaţi: Ciprian Minodor Dobre şi Sorin Andi 
Pandele. 

În ziua de 23 martie 2011 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputaţi: 
Daniel Buda, Liviu-Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache, Alina-Ştefania 
Gorghiu, Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin-Marinel Cionca-Arghir, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Ruxandra Florina Jipa, Mircea Silvestru Lup, 
András-Levente Máte, Ciprian-Nicolae Nica, Eugen Nicolicea, Tudor Panţîru, Sorin 
Constantin Stragea, Cornel Ştirbeţ şi Gabriel Tiţa-Nicolescu. 

Au absentat următorii domni şi doamne deputaţi: Carmen Axenie, Ciprian Minodor 
Dobre şi Sorin Andi Pandele. 



 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Daniel Buda, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 

civil, PLx 850/2010 - fond; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, PLx 
605/2010 - fond; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Plx 78/2011 - fond; 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene revizuită în materia 
adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la 
Strasbourg la 4 martie 2009, PLx 79/2011 - fond; 
 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, PLx 86/2011 - fond; 
 6. Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii - PLx 
87/2011; 
 7. Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei naţionale în memoria românilor - 
victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor şi ale Foametei 
organizate de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie, Plx 
796/2010 – fond; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez, PLx 372/2008 – fond; 

9. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi 
înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România, Plx 505/2010 – fond; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă, PLx 57/2011– aviz; 

11. Proiectul de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană", PLx 73/2011– aviz; 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, PLx 75/2011– aviz; 

13. Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru 
persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la 
fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere 
şi agroalimentare, PLx 76/2011– aviz; 

14. Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile 
române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al 
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Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 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 77/2011– aviz, procedură de urgenţă; 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, PLx 80/2011– aviz; 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, PLx 
81/2011 – aviz, procedură de urgenţă; 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, PLx 82/2011 – aviz;  

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, PLx 83/2011 – 
aviz, procedură de urgenţă; 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind 
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul 
de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării 
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi 
supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 
privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare 
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, PLx 85/2011 
– aviz; 

20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.74, art.75, art.76, 
din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului, Plx 
44/2011 – aviz; 

21. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională, Plx 45/2011 – aviz; 

22. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Rectorilor din România, Plx 46/2011 – aviz; 

23. Propunerea legislativă pentru completarea art.127 din Legea învăţământului 
nr.84/1995, Plx 47/2011 – aviz; 
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24. Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, PLx 
88/2011 – aviz; 

25. Proiectul de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare - 
Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava, PLx 90/2011 – 
aviz; 

26. Proiectul de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului şi 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale - Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de 
teren, PLx 91/2011 – aviz; 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind 
sistemul sanitar, Plx 97/2011 – aviz; 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările şi 
completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război, Plx 98/2011 – aviz; 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Plx 49/2011 – aviz; 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, Plx 
879/2010 – aviz; 

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă, PLx 102/2011 – aviz; 

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, PLx 103/2011 – aviz; 

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, PLx 104/2011 – aviz; 

34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
PLx 105/2011 – aviz; 

35. Proiectul de Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, PLx 106/2011 – aviz; 

36.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European,  PLx 107/2011 – 
aviz; 
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37. Sesizarea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la unele afirmaţii 
făcute de domnul deputat Victor Ponta în emisiunea "Ora de foc" în data de 14.12.2010 - 
Nr.31/30/ 2.02.2011 - Diverse; 

38. Scrisoarea din partea domnului Cătălin Macovei, preşedintele Agenţiei 
Naţionale de Integritate, referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate a domnului 
deputat Olosz Gergely, Nr.31/81/ 15.02.2010 – Diverse. 

 
Lucrările Comisiei din 21 martie au început cu dezbaterea proiectului de Lege 

pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.  
Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat ca dezbaterile asupra Titlul VI 

Dispoziţii cu privire la Cartea a IV-a - „Despre moştenire şi liberalităţi” a Codului 
civil să fie amânate o săptămână, pentru ca domnul lector universitar doctor Mircea Bob 
să poată fi prezent la şedinţă. Membrii Comisiei au dezbătut Titlul VII Dispoziţii cu 
privire la Cartea a V-a - „Despre obligaţii” a Codului civil. 

La articolul 160, alineatul (1), domnul preşedinte Daniel Buda a formulat un 
amendament care prevede că,  în cazul în care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori 
valoarea sa a fost diminuată în aşa mod încât a devenit inferioară valorii obligaţiei 
ipotecare, creditorul ipotecar nu poate cere debitorului să constituie o nouă ipotecă 
pentru garantarea aceleiaşi obligaţii. Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

La articolul 161 din Cartea a V-a - „Despre obligaţii” a Codului civil,  domnul 
deputat Bogdan Ciucă a formulat un amendament pentru ca textul de lege să nu fie 
interpretabil, amendament care, supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La articolul 169 din Cartea a V-a - „Despre obligaţii” a Codului civil, domnii 
deputaţi Ciprian Nica, Bogdan Ciucă şi Daniel Buda au formulat un amendament care să 
corespundă cu tehnica legislativă. Supus la vot, amendamentul domnilor deputaţi a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
      Dezbaterile asupra articolelor 173-177 din Cartea a V-a - „Despre obligaţii” a 
Codului civil, au fost amânate pentru a se corela cu dispoziţiile alineatului (2) al 
articolului 2440 din Codul civil, în sensul eliminării unor posibile abuzuri – preluarea de 
către credito, a bunului ipotecat, urmând să se realizeze cu acordul debitorului. 

La alineatul (2) al articolului 1202, domnii deputaţi au supus dezbaterii sensul 
sintagmei „clauză standard”. 

Domnul profesor Nicolae Turcu a definit „clauzele standard” drept clauze cu un 
conţinut prestabilit de către cei avizaţi printr-o sintetizare şi consacrare a unei practici 
care este deja eminentă şi cunoscută de toată lumea. Ele fac obiectul a ceea ce se cheamă 
„recepţiune contractuală”, adică integrare în conţinutul contractului care se poate face per 
incorporationem sau pot fi preluate cu modificările si amendamentele convenite de 
părţile la acest contract,  sau per relationem, adică prin referire, situaţie în care conţinutul 
lor trebuie să fie foarte bine verificat. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot suspendarea lucrărilor Comisiei din 
data de 21 martie 2011, urmând ca acestea să fie reluate în data de 22 martie 2011. 
Propunerea domnului preşedinte a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 Lucrările Comisiei din data de 22 martie 2011 au început cu dezbaterea 
proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.  
  
  La articolul 1272 domnul profesor Nicolae Turcu a făcut precizarea că textul 
trebuie corelat cu dispoziţiile articolului 1 din Codul civil privind izvoarele dreptului 
civil. Domnul preşedinte a decis amânarea dezbaterilor asupra acestui punct. 
 La alineatul (3) al articolului 1275 domnii deputaţi Daniel Buda şi Bogdan Ciucă 
au propus eliminarea, considerând că nu este corect să se dea prioritate celui care a 
sesizat instanţa de judecată şi nu celui al cărui titlu are dată certă ulterioară. Ministerul 
Justiţiei a explicat că aceasta este soluţia dată în noul Cod de procedură civilă. Domnul 
profesor Mihai Lucian a propus să se discute despre acest alineat şi cu domnii profesori 
din Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a Codului de procedură civilă.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a fost de acord cu soluţia dată de domnul profesor  
Mihai Lucian şi a amânat dezbaterea asupra acestui alineat. 
 La alineatul (3) al articolului 1372, domnii deputaţi Daniel Buda şi Bogdan Ciucă 
au solicitat eliminarea textului adoptat de Senat pe motiv că acest text ar obliga părintele 
să răspundă pentru toate faptele copilului său. Domnii deputaţi au scos în evidenţă 
imposibilitatea părinţilor de a proba că fapta copilului nu este urmarea modului 
necorespunzător în care şi-au îndeplinit îndatoririle care decurg din exerciţiul autorităţii 
părinteşti. Domnii deputaţi şi-au exprimat îngrijorarea privind riscul ca părintele să fie 
condamnat pentru orice faptă a copilului său indiferent de educaţia pe care i-a oferit-o 
acestuia. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a fost de părere că această formulă va 
genera probleme în aplicarea textului şi a propus să se păstreze textul din Codul civil. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a decis amânarea dezbaterilor asupra acestui 
alineat pentru a se putea găsi o soluţie optimă la problema în cauză. 
 
  Punctele 37 şi 38 de pe ordinea de zi, au fost amânate o săptămână, cu 
unanimitate de voturi.  
 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea, pe articole, a proiectului de lege 
prevăzut la punctul 4 de pe ordinea de zi.  
 Domnul deputat Daniel Buda a supus la vot aprobarea proiectului de lege în 
ansamblul său, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Dezbaterile au continuat cu punctul 3 de pe ordinea de zi.  
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea MAI, doamna Irina 
Alexe, şef departament. Domnia sa a susţinut respingerea propunerii legislative prevăzute 
la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
 Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (2 voturi ″împotrivă″) 
respingerea propunerii legislative. 
 La propunerea domnului deputat András-Levente Máte, dezbaterile au continuat cu 
punctul 5 de pe ordinea de zi.  
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 După dezbaterea proiectului de lege, pe articole, domnul preşedinte Daniel Buda a 
supus la vot aprobarea proiectului de lege în ansamblul său, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi, urmând ca să se trimită un raport preliminar către Comisia de 
politică externă, comisie sesizată în fond alături de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
 Dezbaterile au continuat cu punctul 7 de pe ordinea de zi. La dezbaterea acestei 
iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea Guvernului României, 
domnul Ştefan Gati, ministru-secretar de stat în cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, din partea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc, domnul Ioan Stanomir, preşedinte executiv şi doamna Oana Soare, 
jurist. 
 Preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi 
Memoria Exilului Românesc, domnul Ioan Stanomir, a susţinut adoptarea propunerii 
legislative în forma propusă de iniţiator. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative, pe articole. 
 Domnul deputat Mircea Irimescu a formulat un amendament la propunerea 
legislativă prevăzută la punctul 7 de pe ordinea de zi, motivându-şi amendamentul prin 
necesitatea introducerii unei zile exclusiv pentru comemorarea românilor - victime ale 
masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor şi ale Foametei organizate de 
regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie. 
 Domnia sa a dorit să susţină şi un amendament respins care avea scopul 
reformulării titlului în sensul comemorării tuturor cetăţenilor care au avut de suferit orice 
formă de represiune, pe întreg teritoriul României. 
 Domnul deputat Tudor Panţâru, unul dintre iniţiatorii acestei propuneri legislative, 
a amintit faptul că represiunile asupra cetăţenilor români au avut un caracter aparte, 
aceştia fiind masacraţi/deportaţi pe criterii etnice, cu scopul diluării elementului 
românesc. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat reformularea titlului propunerii 
legislative, susţinând formularea mai generală expusă de domnul deputat Mircea 
Irimescu. 
 Titlul iniţiativei legislative a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 
amendată de domnului deputat Tudor Panţâru.  
 Domnul preşedinte Daniel Buda a solicitat corelarea conţinutului articolelor cu 
forma titlului aprobat. 
 Membrii Comisiei au respins amendamentul doamnei deputat Raluca Turcan. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a supus la vot aprobarea iniţiativei legislative în 
ansamblul său, propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Şedinţa a continuat cu dezbaterea în fond a proiectului de lege prevăzut la punctul 
6 de pe ordinea de zi. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de lege, pe articole. 
 Domnul deputat Daniel Buda a supus la vot aprobarea proiectului de lege în 
ansamblul său, propunere aprobată cu unanimitate de voturi, urmând a fi transmis un 
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raport preliminar Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 
 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu dezbaterea în 
fond a proiectului aflat la punctul 9 pe ordinea de zi.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Mihai Busuioc, 
director general; din partea Asociaţiei Profesională a Specialiştilor în Măsurători Terestre 
Iaşi, doamna Elena Harja, avocat; din partea Ordinului Geodezilor din România, domnul 
Neculai Caia, secretar general; doamna Vasilica Cosoiu şi domnul senator Claudiu Ţaga, 
unul dintre iniţiatorii acestei propuneri legislativă. 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea propunerii legislative, pe articole. 
 Domnul Mihai Busuioc, director general la ANCPI, a solicitat înlocuirea în tot 
cuprinsul iniţiativei legislative a sintagmei geodezi cu drept de semnătură cu sintagma 
geodezi şi eliminarea articolelor care fac referire la autorizarea şi obţinerea dreptului de 
semnătură. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a întrebat dacă există şi geodezi fără drept de 
semnătură. 
 Domnul deputat Daniel Buda a solicitat clarificarea statutului absolvenţilor 
Facultăţii de Geologie. 
 Domnul senator Claudiu Ţaga, unul dintre iniţiatorii acestei propuneri legislativă, a 
explicat că obiectul acesteia constă în definirea profesiei de geodez cu semnătură. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a apreciat că nu ar trebui păstrată sintagma geodez 
fără drept de semnătură pentru definirea celor care au această profesie şi nu au drept de 
practică, aceasta fiind o chestiune de tehnică legislativă. Domnia sa a amintit că nu există 
niciun act normativ care să vizeze o profesie şi care să facă separaţie între cei cu sau fără 
semnătură. 
 Domnul senator Claudiu Ţaga a explicat că dreptul de semnătură vizează gradul de 
specialitate în această profesie, stabilind cine are cunoştinţele şi dreptul să efectueze 
anumite lucrări. 
 Doamna deputat Florina Jipa a propus stabilirea modalităţii de obţinere a dreptului 
de semnătură. 
 Domnul deputat Bogdan Ciucă a propus inserarea explicită a condiţiilor de practică 
a profesiei de geodez, considerând nepotrivită terminologia utilizată în iniţiativa 
legislativă. 
 Pentru a elimina confuziile între sensul profesiei de geodez din limbajul comun şi 
cel ştiinţific, doamna Elena Harja a propus înlocuirea termenului de geodez cu cel de 
expert sau specialist în măsurători terestre. 
 Domnul deputat Tudor Alexandru Chiuariu a apreciat că pentru dezbaterile pe 
această iniţiativă legislativă trebuiau să fie sesizate alte Comisii din Camera Deputaţilor, 
nu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bogdan Ciucă a propus amânarea 
dezbaterilor pe articole a textelor care implică sintagma dreptul de semnătură al 
geodezilor. 
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 Domnul deputat Ciprian Nica a formulat un amendament la art. 2, alin. (3). 
 Domnul senator Claudiu Ţaga a explicat diferenţele între geodezie şi topografie. 
 Domnul Mihai Busuioc, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, domnul deputat Ciprian Nica şi domnul deputat Bogdan Ciucă au 
analizat oportunitatea eliminării sintagmei de studii de scurtă durată în contextul în care 
studiile universitare de 3 ani de zile sunt considerate studii universitare complete, de 
lungă durată. 
 Domnul deputat Daniel Buda a solicitat explicaţii cu privire la lucrările pe care le 
poate realiza geodezul şi care se referă la sistemele informaţionale specifice domeniilor 
de activitate.  
 Domnul senator Claudiu Ţaga a explicat că în cadrul Facultăţii de Geodezie şi la 
instituţiile militare de profil există cursuri care pregătesc viitorii geodezi pentru astfel de 
lucrări. 
 Domnul Mihai Busuioc, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, a menţionat că începând cu anul 2005, odată cu unificarea 
activităţii de cadastru cu cea de carte funciară, fostele cadastre de specialitate care 
cuprindeau cadastrul minier, cadastrul apelor şi cadastru căilor ferate s-au transformat în 
sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate. Domnia sa a precizat că 
există un corespondent al acestor tipuri de lucrări în Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată în 2006.   
 Domnul deputat Daniel Buda a apreciat că obţinerea calităţii de geodez trebuie să 
fie condiţionată de promovarea unui examen la finalul stagiului de practică de 2 ani, 
solicitând în acest sens modificarea art. 4 alin. (2). 
 Domnul Mihai Busuioc, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, a fost de acord cu propunerea domnului preşedinte Daniel Buda, 
urmând a se stabili care este instituţia abilitată pentru a organiza acest examen. 
 Domnul senator Claudiu Ţaga a apreciat că Ordinul Geodezilor ar trebui să 
organizeze examenul, propunând modificarea art. 4 alin. (2) în acest sens. 
 Domnul Mihai Busuioc, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, a solicitat adoptarea amendamentului Guvernului României, al 
deputatului Claudiu Ţaga şi al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, pentru modificarea art. 4 alin. (3) deoarece există lucrări 
specifice profesiei de geodez, care datorită complexităţii mai reduse, pot fi realizate şi de 
persoanele cu studii liceale de specialitate. Domina sa a precizat că deficitul de geodezi 
cu studii superioare din anumite judeţe determină preţuri nejustificat de mari pentru 
anumite lucrări, situaţie care poate fi evitată prin includerea printre persoanele 
nominalizate care pot exercita profesia de geodez şi a persoanele cu studii liceale de 
specialitate. 
 Domnul deputat Daniel Buda a propus o modificare la art. 4 alin. (7) referitor la 
termenul până la care geodezii pot să se înscrie în Registrul naţional al geodezilor şi să 
solicite dreptul de semnătură, prelungind termenul la 3 ani de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi. Domnia sa a motivat că acest termen mai permisiv acoperă tot felul de 
situaţii particulare, inclusiv situaţia de concediu de maternitate. 
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 Domnul preşedinte Daniel Buda şi doamna deputat Florina Jipa au solicitat 
explicaţii în legătură cu dispoziţiile art. 6 referitor la compatibilitatea dintre statutul de 
funcţionar public şi profesia liberală de geodez, formulând apoi un amendament prin care 
este eliminat un posibil conflict de interese. 
 Domnul Mihai Busuioc, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, a declarat că există situaţii în care geodezii lucrează şi în sectorul 
public şi în cel privat, situaţie datorată de un număr scăzut de profesionişti din anumite 
zone. 
 La art. 6, domnul senator Claudiu Ţaga a susţinut amendamentul Consiliului 
Legislativ şi al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic. 
 Doamna avocat Elena Harja, reprezentantul Asociaţiei Profesională a Specialiştilor 
în Măsurători Terestre Iaşi, a propus stabilirea prin lege a tipurilor de lucrări pe care le 
poate executa geodezul stagiar. 
 Cu privire la art. 11, domnul Mihai Busuioc, directorul general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a adus în atenţia Comisiei situaţia 
geodezilor angajaţi în agenţie care au statut de funcţionar public. 
 Domnul deputat Daniel Buda a explicat faptul că aceşti angajaţi ai agenţiei nu se 
pot înscrie în Ordinul Geodezilor, fiindu-le suspendat dreptul de semnătură. 
 Domnul deputat Daniel Buda a formulat un amendament la art. 11. 
 Referitor la art. 14 alin. (2) domnul senator Claudiu Ţaga a apreciat că personalul 
de specialitate, încadrat în instituţiile din sistemul de apărare şi securitate naţională se 
poate înscrie în Ordinul Geodezilor după ce îşi încheie contractul de muncă.
 Propunerea legislativă prevăzută la punctul 9 de pe ordinea de zi a fost dezbătută 
pe articole până la art. 18, urmând ca dezbaterile să continue într-o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu dezbaterea 
avizelor. 

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 11 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 12 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

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

La proiectul de lege prevăzut la punctul 15 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 16 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 17 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La proiectul de lege prevăzut la punctul 18 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 19 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 20 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 21 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 22 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 23 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 24 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 25 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 26 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 27 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 28 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 29 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la punctul 30 de pe ordinea de zi, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 31 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 32 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 33 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 34 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 35 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 36 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a declarat închise lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din ziua de 22 martie 2011. 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în ziua de 23 
martie 2011 cu dezbaterile în fond asupra proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil.   
 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, doamna 
judecător Corina Voicu, judecător în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; domnul  
prof. univ. dr. Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei de Drept Privat a Consiliului 
Legislativ; doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei; domnul prof. univ. 
dr. Mihai Lucian, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, domnul conf. 
univ. dr. Nicoale Marian, domnul avocat Radu Rizoiu şi domnul executor judecătoresc 
Dumitrache Bogdan, membrii ai Comisiei de redactare a Codului civil. 

La alineatul (1) al articolului 2422, domnul deputat Ciprian Nica a precizat faptul 
că pe acelaşi bun nu pot exista şi o ipotecă mobiliară şi una imobiliară în acelaşi timp.  

Domnul profesor Marian Nicolae a adus argumente şi exemple care să justifice 
posibilitatea coexistării a două ipoteci pe acelaşi bun, precum cazul unui bun mobil 
folosit pentru exploatarea unui bun imobil. 

Domnul profesor Nicolae Turcu a apreciat faptul că este specificat clar că bunurile 
sunt fie imobile, fie mobile, însă a acceptat exemplele aduse anterior, considerând că 
trebuie găsită o soluţie potrivită pentru aceste situaţii particulare. Domnia sa a apreciat că 
odată ce un bun a devenit din bun mobil un bun imobil, ipoteca care îl grevează la acel 
moment ar trebui să fie considerată imobilă.  

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a apreciat că acest alineat prezintă o 
problemă delicată şi a propus amânarea dezbaterilor pentru ca atât membrii Comisiei cât 
şi domnii profesori să poată găsi cea mai bună soluţie. 

Domnul deputat Ciprian Nica a fost de acord cu propunerea de amânare a 
domnului deputat Bogdan Ciucă, considerând utilă consultarea cu reprezentanţii băncilor.  

Doamna judecător Corina Voicu a atras atenţia asupra faptului că trebuie luată în  
considerare şi data de înscriere în cartea funciară a unui imobil şi a propus unificarea 
tuturor principiilor, apreciind că un text mai general va satisface şi situaţiile particulare. 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a decis amânarea discuţiilor asupra acestui 
alineat. 

Articolul 2423 a fost adoptat în forma amendată de Senat. 
La alineatele (1) şi (3) ale articolului 2427, domnul deputat Ciprian Nica a precizat 

că  textul adoptat de Senat, formulat pentru ipotecile mobiliare, poate fi interpretat ca 
fiind aplicabil si cedărilor de ipoteci imobiliare, şi a solicitat amânarea dezbaterilor 
pentru a putea formula un amendament prin care să adauge un alineat suplimentar în care 
să se precizeze că ipotecile imobiliare se pot ceda prin înscris autentic.   

Doamna judecător Corina Voicu a precizat că textul în forma adoptată de Senat nu 
prezintă probleme de legiferare, specificând că este vorba de cedarea ipotecii şi nu de o 
schimbare de rang între ipotecari. 

Domnul profesor Marian Nicolae a precizat că textul de lege are o valenţă de 
generalitate şi că este de acord cu domnul deputat Ciprian Nica în ceea ce priveşte 
cedarea ipotecilor imobiliare prin înscris autentic, menţionând, de asemenea, că cedarea 
ipotecilor mobiliare va fi reglementată prin dispoziţiile generale din materia operaţiunilor 
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cu bunuri mobile. 
Domnul deputat Ciprian Nica a insistat asupra faptului că doreşte să formuleze un 

amendament pentru o proximă şedinţă, prin care să definească în mod clar şi exact 
ipotecii imobiliare. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a decis amânarea dezbaterilor asupra acestor 
alineate cu menţiunea că la următoarea şedinţă va avea în vedere amendamentul pe care îl 
va formula domnul deputat Ciprian Nica. 

La alineatul (1) al articolului 2440 domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru ca textul să poată fi corelat cu dispoziţiile articolului 173 
din lege, referitor la acordul debitorului. 

La alineatul (3) al articolului 2442 domnul profesor Marian Nicolae a formulat un 
amendament prin care înlocuia sintagma „organul de executare” cu cea de „executor 
judecătoresc”, urmând ca această sintagmă să fie folosită în tot cuprinsul legii. 

La articolul 2443, domnul profesor Nicolae Turcu a atras atenţia asupra 
posibilităţii folosirii constrângerii de către executorul judecătoresc şi a formulat în acest 
sens un amendament prin care a introdus un nou alineat – alineatul (4). Domnul 
vicepreşedinte Bogdan Ciucă a decis amânarea dezbaterii acestui amendament pentru ca 
membrii Comisiei să îl poată analiza până la proxima şedinţă. 
 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Ciucă a declarat închise lucrările Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 23 martie 2011. 
 
                         VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                           Florin Iordache                                         Gabriel Andronache  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar, 
Roxana Zegrean 
 
Referent, 
Ana-Maria Stănilă 
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