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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 28.06.2006 

Nr. 31/872 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 27 şi 28 iunie 2006 
    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat  lucrările în 
ziua de 27 iunie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii 
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, Mirela Elena 
Adomnicăi, Daniel Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, 
Eugen Nicolicea, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin 
Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Lucian Augustin Bolcaş, Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel 
Ponta, Gheorghe Sârb şi Gabriel Sorin Zamfir. 

În ziua de 28 iunie au fost prezenţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, 
Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa,  Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, 
Petru Călian, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, 
Augustin Zegrean şi Anghel Stanciu în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta, 
din totalul de 25 de membrii ai Comisiei. Au absentat domnii deputaţi: George 
Băeşu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian 
Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ioan Timiş  şi  Gabriel Sorin Zamfir.  

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul 
deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedintele Comisiei.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

                    A. Pentru şedinţa  Comisiei juridice  din ziua  de 27  iunie 2006.   
  I. ÎN FOND: 

1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de 
integrare europeană (P.L.x 218/2006). Restituit pentru raport suplimentar ( pct. 6, 8, 
12, 17, şi 19).    

2. Cererea de reexaminare formulată  de Preşedintele României la 
Legea pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 
(P.L.X.670/2004). 
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3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor 
militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse 
aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005 (P.L.x  
554/2006)– procedură de urgenţă. 

 
II. Adresa Secretarului General prin care  se  solicită un punct  de 

vedere cu  privire la aspectele  juridice şi procedurile ivite  în examinarea şi 
dezbaterea  proiectului  de Lege  privind  respingerea Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2005 pentru  abrogarea  alin.(2)  al art. 38 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a  
comunicaţiilor (nr. 54 DST/2006). 

 
B. Pentru şedinţa comună cu Comisia pentru muncă  şi protecţie  

socială  din ziua  de 27  iunie. 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei (nr. P.l.x 520/2006)– 
procedură de urgenţă. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, 
Renta viageră agricolă, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (nr. P.l.x 457/2006). 

 
C. Pentru şedinţa  comună  cu Comisia pentru agricultură din  ziua  

de 27 iunie 2006. 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996  (P.L.x.26/2006) – restituit  pentru 
raport suplimentar.    

2. Proiectul Legii protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii (nr. 
P.L.x.27/2006) – restituit  pentru raport suplimentar.  
 

D. Pentru şedinţa  Comisiei juridice  din zilele de 27 şi  28  iunie 
2006.  
                     I. ÎN AVIZARE: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere 
dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României 
la Programul comunitar multianual de acţiune în domeniul energiei "Energie 
Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la Bucureşti la 5 decembrie 2005 şi la 
Bruxelles la 12 decembrie 2005 ( P.L.x 540/2006)- procedură de urgenţă. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2006 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi ( P.L.x 
553/2006) - procedură de urgenţă. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (P.L.x 
535/2006).  
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4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ( 
P.l.x 538/2006). 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei ( P.l.x 536/2006). 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea 
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor (P.l.x 
537/2006). 

 7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional la 
Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării 
Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de 
urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Kiev la 20 octombrie 
2005 ( P.L.x 541/2006). 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea prelungirii participării 
Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia 
Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele 
participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană(TER) privind fondul de 
cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992 ( P.L.x 556/2006). 

9. Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a Convenţiei 
Internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005 (P.L.x  561/2006) - procedură d urgenţă. 
 

II. ÎN FOND: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.31 din Legea 

nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice (P.L.x 525/2006)– procedură de urgenţă. 

2. Propunerea legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care 
au aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi forestiere (P.L.x 
526/2006)– procedură de urgenţă. 

3. Propunerea legislativă privind autorizarea şi activitatea traducătorilor 
juraţi (P.l.x 361/2006). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.501/2002 (P.L.x 288/2006). 

5. Propunerea legislativă privind unele reguli de protecţie în cazul 
evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foştilor proprietari (P.l.x 
343/2006). 
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6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.l.x 
405/2006).   

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4/1953 privind Codul familiei (P.l.x 364/2006). 

8. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, republicată în baza Legii nr. 247/2005 (P.l.x 411/2006). 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (P.l.x 
416/2006). 

10. Propunerea legislativă privind măsurile reparatorii pentru 
persoanele care au predat inventarul agricol, în perioada cooperativizării (P.l.x 
417/2006). 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
voluntariatului nr.195/2001 (P.L.x 477/2006). 

12. Propunerea legislativă privind prorogarea termenului de retrocedare 
a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a chiriilor 
pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 cu 
legiferările şi reglementările ulterioare (P.l.x 435/2006). 

13. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
21/1991, a cetăţeniei române (P.l.x 437/2006). 

14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.301/2004 - Codul Penal (P.l.x 442/2006). 

15. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (P.l.x 
444/2006). 

 16. Propunerea legislativă pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români sau urmaşilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, 
trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producţie, ca 
urmare a colectivizării impuse de regimul comunist instaurat la 6 martie 1945 (P.l.x 
446/2006).  

17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 
privind regimul concesiunilor, modificată şi completată prin Legea nr.241/2003 şi 
Legea nr.528/2004 (P.l.x 458/2006). 

 18. Propunerea legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea 
nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea 
experţilor criminalişti (P.l.x 460/2006). 

19. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (P.l.x 
502/2006). 

20. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice (P.l.x 
503/2006). 
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 III. DIVERSE: 
   1. Adresa Secretarului General prin care se  transmite Memorandumul  
cu  propunerea privind  sancţionarea nerespectării Regulamentului  Camerei  
Deputaţilor, în cazul  votului  exprimat de  către unii  deputaţi  la  mai  multe  
pupitre  de vot  (750/B.P./12.06.2006). 
                     2. Notă cu privire la demersurile şi declaraţiile grupului de deputaţi 
PNL, reprezentat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc, transmisă de Secretarul 
General cu adresa nr. 981/BP din 14.11.2005,  şi scrisoarea domnului deputat 
Adrian Năstase, transmisă de Secretarul general cu adresa nr. 345/BP din 
05.04.2006. 

 3. Scrisoarea  domnului Adrian Năstase, privind interpretarea  de  
către Parchet a activităţii parlamentarilor în exercitarea  mandatului, activitate 
urmată de  vot (nr.31/630 din 2 mai 2006). 

 4. Adresa  Secretarului General prin care se  transmite solicitarea 
Biroului  Permanent  de  a se reanaliza punctul de vedere referitor la 
compatibilitatea calităţii de deputat  a  domnului  Bogdan Olteanu cu  cea  de 
membru al Comisiei  de privatizare C.E.C., şi în corelare cu dispoziţiile  Legii 
nr.96/2006  ( nr. 527/BP/10.05.2006). 

5. Examinarea solicitării domnului deputat Alexandru Ciocâlteu 
privind stabilirea eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din    cumulul  
calităţii de deputat cu  funcţia de  director  general al  Spitalului Clinic  de Urgenţă  
„Sfântul Ioan” din Bucureşti  (nr. 602BP/2006). 

6. Examinarea solicitării domnului deputat Marin Sorin Paveliu 
privind stabilirea eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din    cumulul  
calităţii de deputat cu   desfăşurarea unei  activităţii ca persoană  fizică  autorizată  
(nr. 609BP/2006). 

7. Examinarea solicitării doamnei  deputat Adina Ioana Vălean 
privind stabilirea eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din    cumulul  
calităţii de deputat cu   funcţia  de  director general  al  Fundaţiei „Institutul pentru 
Libera Iniţiativă” (nr. 644BP/2006). 

8. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici  prin care 
se solicită demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice 
(nr.628/BP/2006). 

 
             
E. Pentru şedinţa comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale  din ziua  de 28  iunie 2006. 
  1. Proiectul de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor  (P.L.x 25/2006)– se continuă dezbaterile pe articole. 
                    2. Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la 
unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din 
structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist (P.L.x 282/2006). 
  3. Propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi 
funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din 
nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" (P.l.x 545/2005) – 
restituit de Plen pentru a se discuta împreună cu Proiectul Legii Lustraţiei (P.L.x 
282/2006). 
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  Lucrările Comisiei au început cu examinarea pct. D, în avizare, al 
ordinii de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 1, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut  la pct. 2, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 3, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La  proiectul de lege prevăzut  la pct. 4, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută  la pct. 5, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 6, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.   

Referitor la  proiectul de lege prevăzut  la pct. 8, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 9, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 3, în fond, al ordinii 
de zi. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat de către membrii Comisiei, 
cu unanimitate de voturi, în forma propusă de iniţiator. 

Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de 
voturi, în forma propusă de iniţiator. 

Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată, cu unanimitate de 
voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea, pct. B1, al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, din partea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, doamna Lidia Bărbulescu, vicepreşedinte, din partea Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Constantin Sima, procuror 
şef, iar din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Theodor Andriţa, 
consilier. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

În urma opiniilor exprimate, domnii deputaţi Eugen Nicolicea, Petru 
Călian, Daniel Buda au solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus la vot propunerea 
de amânare formulată, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă).  
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Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. A 1, în fond al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, din partea UNEJR, 
domnul Ducu Mihai, preşedinte şi domnul Cristian Bran, executor judecătoresc. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

Dezbaterile s-au făcut pe poziţiile retrimise de către Plenul Camerei 
Deputaţilor spre reexaminare. 

Cu privire la poziţia 6 din raportul iniţial, în urma dezbaterilor s-a 
hotărât menţinerea textului propus de Comisie prin raport. Amendamentele 
formulate de domnii deputaţi Florin Iordache, Gheorghe Gabor, Mirela Elena 
Adomnicăi şi Eugen Nicolicea au fost respinse, cu majoritate de voturi (2 voturi 
pentru şi 14 voturi împotrivă). 

La poziţia 8 din raportul iniţial a fost menţinut amendamentul domnului 
deputat Daniel Buda, iar amendamentul formulat de domnul deputat Ion Gonţea a 
fost respins, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă).  

Referitor la poziţia 12 din raportul Comisiei, domnul deputat Daniel 
Buda a precizat că renunţă la amendament,  fiind admis amendamentul propus de 
domnii deputaţi George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi şi Florin Iordache. 

La poziţia 17 din raport a fost admis amendamentul formulat de domnul 
deputat Gheorghe Gabor, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă), iar amendamentul domnilor deputaţi Niculae Mircovici, Petru Călian şi 
Petre Ungureanu a fost respins. 

La poziţia 19 din raport, referitor la art. II, de introducere a unor puncte 
noi după pct. 10, domnul deputat Petre Ungureanu a precizat că renunţă la 
amendamentul formulat. Cu privire la art. 46, lit. c) a fost menţinut amendamentul 
din raportul iniţial, formulat de domnul deputat Daniel Buda. Referitor la art. 47, 
alin. (1) şi (2), domnul deputat Daniel Buda a precizat că renunţă la amendament. În 
urma dezbaterilor, a fost adoptat amendamentul propus de domnii deputaţi Mirela 
Elena Adomnicăi, George Băeşu şi Florin Iordache. Cu privire la introducerea după  
alin. (2) al art. 67  a unui nou alineat, a fost menţinut textul propus de domnul 
deputat Daniel Buda. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 2, în fond, al ordinii 
de zi. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, din partea UNEJR, 
domnul Ducu Mihai, preşedinte şi domnul Cristian Bran, executor judecătoresc. 

În  urma  dezbaterii  legii, în raport de  motivele invocate în cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României,  precum şi de opiniile exprimate 
de către membrii comisiei, s-a constatat  că cererea  de reexaminare a rămas fără 
obiect,  pentru următoarele considerente :  
                  - textele propuse prin Cererea de reexaminare  formulată de către 
Preşedintele României,  cu privire la conţinutul art.13 alin.(2) şi art.15 lit.a) şi g), 
prevăzute la pct.4 şi 5 ale art. I din Legea transmisă spre promulgare, se regăsesc în 
cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor 
măsuri necesare în procesul de integrare europeană, ordonanţă emisă anterior luării 
în dezbatere a acestei   cereri; 
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                    - proiectul de lege pentru  aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2005, depus   de Guvernul României la  Senat, se află, în prezent,  
în procedură parlamentară, respectiv, la Camera Deputaţilor, care este Cameră 
decizională, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată. 
                       În Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, menţionată mai sus, precum şi 
în Raportul Comisiei juridice referitor la  proiectul de lege pentru aprobarea  acestei 
ordonanţe  au fost preluate şi celelalte reglementări cuprinse în  art.I din Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, asupra căreia s-a formulat Cererea de reexaminare de către 
Preşedintele României.        
   În conformitate cu prevederile art.13 şi 15 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în 
procesul de legiferare trebuie evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau 
mai multe acte normative.     

În acest  caz, dacă  s - ar aproba Legea pentru  modificarea şi 
completarea  Legii  nr.188/2000 privind executorii  judecătoreşti (P.L.X 670/2004),  
în forma transmisă de la Senat, s-ar produce o dublă reglementare a acestor texte 
vizate prin două acte normative.  

Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei juridice au  hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, atât respingerea 
Cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României, cât şi respingerea 
proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea  Legii nr.188/2000  privind 
executorii judecătoreşti, în forma adoptată de Senat, ca rămase fără obiect.  

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. B 2, în fond. La 
dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Ion Stan. În urma 
luărilor de cuvânt, domnul deputat Petru Călian a solicitat amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot propunerea de amânare a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct.  A II.  
                     În urma dezbaterilor şi a luărilor de cuvânt, Comisia a constatat că 
proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 11/2005, dezbătut de Senat în calitate de 
primă Cameră sesizată şi aflat în prezent în proces de legiferare la Camera 
Deputaţilor, a rămas fără obiect.  

S-a avut în vedere faptul că, prin Decizia Curţii Constiţuţionale nr. 258/ 
14 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 341/17 aprilie 2006, OUG nr. 
11/2005 a fost declarată neconstituţională. Potrivit prevederilor art. 147 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, „ dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, 
precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează 
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în 
acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile 
constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”. 

Avându-se în vedere că OUG nr.11/2005 şi-a încetat efectele ca urmare 
a declarării ei ca fiind neconstituţională, iar termenul de  45  de zile  prevăzut la art. 
147 alin. (1)  din Constituţia  României, republicată,  s-a  împlinit  la  1 iunie  2006,  
constatându-se  că, în prezent, proiectul de lege a rămas fără obiect, urmează  ca 
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acesta  să  fie respins. În acest sens Comisia juridică va întocmi punctul său de 
vedere către Biroul Permanent. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. D 1, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
titlul, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Preambulul articolului I al legii a fost, de asemenea adoptat, cu 
unanimitate de voturi în forma de la Senat. Cu privire la alin. (4) al art. 31 din Legea 
nr. 359/2004, domnul deputat Dragoş Ujeniuc a formulat un amendament pentru 
îmbunătăţirea textului. Supus la vot amendamentul formulat a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. Alin. (5) şi (7) ale aceluiaşi articol au fost menţinute în forma 
de la Senat. 

Articolul II din legea supusă aprobării a fost menţinut în forma 
adoptată de Senat. 

Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată cu unanimitate de  
voturi.  

Cu privire la pct. D 2, în fond, a fost formulată propunere de respingere 
de către domnul deputat Andras Levente Mate. Supusă la vot propunerea de 
respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Pct. D 3, 4, 6, 18, 19 şi 20 au fost amânate pentru a fi discutate într-o 
şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. D 5, în fond, domnul deputat Dragoş Ujeniuc a 
formulat propunere de respingere, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. D 7, în fond, 
al ordinii de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache a luat cuvântul în calitate de iniţiator. 
Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 

respingerea acestei propuneri legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a 
fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Cu privire la pct. D 8, domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat 
respingerea, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a solicitat respingerea propunerii 
legislative prevăzută la pct. D 9, în fond al ordinii de zi. Supusă la vot, propunerea 
de respingere a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, şi propunerea legislativă prevăzută la pct. D 10, în fond, 
a fost respinsă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere), la 
propunerea domnului deputat Dragoş Ujeniuc. 

Cu privire la pct. D 11, în fond, domnul deputat Dragoş Ujeniuc a 
solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot, 
propunerea de amânare a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a solicitat respingerea iniţiativei 
legislative prevăzută la pct. D 12. Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au 
fost de acord cu propunerea de respingere. 

Cu privire la pct. D 13, domnul deputat Dragoş Ujeniuc a solicitat 
respingerea iniţiativei legislative, propunere care a fost adoptată, cu unanimitate de 
voturi. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. D 14, în fond, al 
ordinii de zi. În urma luărilor de cuvânt, domnii deputaţi Andras Levente Mate şi 
Florin Iordache au solicitat respingerea acestei propuneri legislative. Supusă la vot, 
propunerea de respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere).  

Cu privire la pct. D 15, în fond, domnul deputat Florin Iordache a 
solicitat respingerea, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
  Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. D 16, în fond, al 
ordinii de zi.    

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei propuneri legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a 
fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

De asemenea, şi propunerea legislativă prevăzută la pct. D 17, în fond, 
a fost respinsă, cu unanimitate de voturi, la propunerea domnului deputat Florin 
Iordache.         

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. E 1, în 
fond, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri au  participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Culturii şi Cultelor, domnii Adrian Lemeni, secretar de stat şi Ionuţ 
Corduneanu, consilier juridic, iar din partea Ministerului Justiţiei au participat 
doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Anda Mitu, consilier 
juridic. 

Dezbaterile au fost reluate cu discutarea titlului Secţiunii a 2-a, din 
proiectul de lege. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două Comisii au hotărât să 
adopte amendamentul propus de domnul deputat Mircea Iustian. 

La alin. (1) al art. 17 amendamentul Grupului PRM a fost retras fiind 
adoptat textul de la Senat. La alin. (2) amendamentul formulat de domnii deputaţi 
Ioan Aurel Rus şi Mirela Elena Adomnicăi, a fost respins, cu majoritate de voturi. În 
urma votului majoritar exprimat a fost admis amendamentul formulat de către 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret  şi sport, Grupul PRM şi Mircea Iustian. 
Amendamentul formulat de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 
privind introducerea unor noi alineate după alin. (2) a fost respins, cu majoritate de 
voturi. 

La partea introductivă a art. 18 a fost adoptat amendamentul 
Comisiilor, cu majoritate de voturi.  La lit. a) a alin. (1) a  fost adoptat textul 
Senatului. Amendamentul formulat de domnul deputat Sergiu Andon la lit. a) a fost 
retras. Amendamentele formulate de Grupul PRM şi  de domnul deputat Andras 
Levente Mate au fost respinse, cu majoritate de voturi.  

La lit. b) a art. 18 a fost menţinut textul de la Senat, iar amendamentul 
formulat de către domnul deputat Mircea Iustian a fost respins. Amendamentul 
formulat de către Comisia de învăţământ ştiinţă, tineret şi sport a fost respins.   

La lit. c) a art. 18 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul comun formulat de către domnii deputaţi Gheorghe Chiper şi Sergiu 
Andon. 
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La solicitarea domnului deputat Andras Levente Mate s-a verificat 
cvorumul, constatându-se că în acest moment al dezbaterilor şedinţa nu se mai 
desfăşoară în cvorumul legal. Din partea Comisiei juridice au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Gheorghe Gabor, Andras Levente 
Mate, Petre Ungureanu, Traian Dobre, Augustin Zegrean, Eugen Nicolicea, Florin 
Ruxandra Jipa, Ion Gonţea şi Dragoş Ujeniuc. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a suspendat 
lucrările  celor două Comisii.  

Deoarece timpul afectat şedinţei  a fost epuizat, domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei, a suspendat lucrările Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate 
pentru o şedinţă ulterioară.  

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


