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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 28.08.2006 
Nr. 31/986 

 
 
 

SINTEZA  
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din zilele de 28 – 31 august 2006 
    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat  lucrările în 
zilele de 28-31 august 2006, având cvorumul îndeplinit. La lucrările Comisiei au 
fost prezenţi, următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, George 
Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Liviu Bogdan 
Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Oana Manolescu în locul doamnei 
deputat Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Gabriel Cosmin Popp în locul 
domnului deputat Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen 
Nicolicea, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean. 
Au absentat domnii deputaţi: Lucian Augustin Bolcaş, Petru Călian, Victor Viorel 
Ponta, 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 George Băeşu, secretarul Comisiei.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 
A. Pentru şedinţa  Comisiei juridice din zilele de 28 august 2006, 

orele 14.00 – 16.30  şi  29- 31 august 2006, orele 9.00 – 16.30. 
 

                      I. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică (P.L.x 560/2006) 
- procedură de urgenţă. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a 
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

Flori
Original



 2

subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (P.L.x 581/2006) - procedură 
de urgenţă. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele 
de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (P.L.x 
582/2006) - procedură de urgenţă. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru 
Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma 
EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumate de 
această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul 
Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială COMICEX- S.A. (P.L.x 
583/2006) - procedură de urgenţă. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului naţional auto (P.L.x 584/2006) - procedură de urgenţă. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la 
Bucureşti la 29 mai 2006 (P.L.x595/2006) - procedură de urgenţă. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate 
internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice (P.L.x 597/2006) - 
procedură de urgenţă. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996 (P.L.x 601/2006) - procedură de urgenţă. 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 40/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.300/2004 
privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent (P.L.x 602/2006) - procedură de urgenţă. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2004 
privind producerea, comercializarea şi utilizare materialelor forestiere de 
reproducere (P.L.x 603/2006) - procedură de urgenţă. 

11. Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru 
finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială (P.L.x 606/2006) - procedură de 
urgenţă. 

12. Proiectul de Lege privind expertizarea utilajelor şi/sau instalaţiilor 
utilizate în prelucrarea lemnului rotund în cherestele (P.L.x 611/2006). 

13. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la 
constituirea familiei (P.L.x 543/2006).  

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului (P.l.x 545/2006). 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public (P.l.x 546/2006). 
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 16. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului Cultural al 
Minorităţilor Naţionale din România (P.l.x 547/2006). 
                     17. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare 
(P.l.x548/2006). 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.7 din 
OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din 
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (P.l.x 550/2006). 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.104 alin.(3) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (P.l.x 551/2006). 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 (P.l.x 552/2006). 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 (P.l.x 555/2006). 

22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006 (P.L.x 
564/2006). 

23. Proiectul de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998      
(P.L.x 565/2006). 

24. Propunerea legislativă privind promovarea surselor regenerabile şi 
neconvenţionale de energie termică (P.l.x 566/2006). 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (P.L.x 567/2006). 

26. Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (2) al 
articolului nr.26 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 nr.169/1997 (P.l.x 568/2006). 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (P.l.x 569/2006). 

28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 
2005 (P.L.x 572/2006). 

29. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la 
Convenţia privind Organizarea Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 
mai 1967 şi intrată în vigoare la 22 septembrie 1970 (P.L.x 573/2006). 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 
privind regimul materiilor explozive (P.l.x 599/2006). 

 
II. ÎN FOND: 
 1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (P.l.x 518/2006) Termen 
pentru depunerea raportului  5 septembrie  2006. Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. (T.A.T. 19.09.2006 ). 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005(P.L.x  



 4

562/2006) Termen pentru depunerea raportului  8 septembrie 2006. Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. (T.A.T. 10.10.2006 ). 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate (P.L.x 616/2006) Termen pentru depunerea raportului  4 septembrie  
2006. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. (T.A.T. 18.10.2006 ). 
                    4. Proiectul de Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile 
publice (P.L.x 600/2006). Termen pentru depunerea raportului 31 august 2006. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. procedură de urgenţă. 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în 
proprietatea Republicii Federale Germania (P.L.x 604/2006). Termen pentru 
depunerea raportului  31 august 2006. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. procedură de urgenţă. 

6. Proiectul de Lege privind modificarea 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 605/2006). Termen 
pentru depunerea raportului 31 august 2006. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. procedură de urgenţă. 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3 
din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.l.x  
331/2006) Termen pentru depunerea raportului 13 iunie  2006. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/2003 privind partidele politice (P.l.x 342/2006) Termen pentru depunerea 
raportului  23 mai 2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/2003 Legea partidelor politice (P.l.x 348/2006) Termen pentru depunerea 
raportului  20 iunie  2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                    10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.l.x 392/2006) Termen pentru 
depunerea raportului  20 iunie  2006. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.14/2003 Legea partidelor politice (P.l.x  393/2006). Restituit  de Plen pentru  
raport suplimentar. Termen de depunere a raportului suplimentar                
8 septembrie 2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
                    12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară (P.l.x 530/2006). Termen pentru depunerea raportului  
14 septembrie 2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională 

13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari (P.L.x 544/2006)Termen pentru depunerea raportului  
14 septembrie   2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

14. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.l.x 549/2006) Termen pentru 
depunerea raportului   19 septembrie 2006. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în 
intravilanul localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 (P.l.x  521/2006) Termen 
pentru depunerea raportului  14 septembrie 2006. Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. ( Preraport de la Comisia pentru administraţie). 

16. Proiectul de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia-Muntenegru în 
urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaţilor 
şi Slovenilor şi Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin 
Protocolul din 4 iunie 1927 (P.l.x  590/2006) Termen pentru depunerea 
raportului  21 septembrie 2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
                      III. DIVERSE: 

1. Prezentarea  unor scrisori depuse de parlamentari. 
2. 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). 

3. 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). 

4. 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. 644 BP/2006). 

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

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

şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă,  
tineret şi sport din ziua  de 29 august 2006, ora 15.00, la  sala „Drepturilor 
Omului” - (sub rezerva  întrunirii celor 3 comisii). 
  - Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  
(nr. P.L.X. – 502/2005) – continuarea dezbaterilor pe  articole. 
 
 
  Lucrările Comisiei au început cu examinarea pct. A.I., 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 majoritate de voturi (7 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă), avizarea negativă. 
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La  proiectul de lege prevăzut  la pct. 4, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 5, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.   

Referitor la  proiectul de lege prevăzut  la pct. 6, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

Referitor la  proiectul de lege prevăzut  la pct. 10, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.   

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, cu observaţia ca, la Comisia sesizată în fond, titlul proiectului de lege să fie 
modificat în forma propusă de domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc şi Traian Dobre, 
urmând ca tot conţinutul reglementării să fie corelat cu titlul actului normativ. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 13, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă), avizarea negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi 
pentru şi 6 voturi împotrivă), avizarea negativă, cu observaţia de a se face 
menţiunea motivelor care au stat la baza hotărârii Comisiei de acordare a unui aviz 
negativ. S-a avut în vedere faptul că modificările propuse puteau viza un alt act 
normativ  decât cel avut în vedere de iniţiatori. 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă) 
avizarea favorabilă, cu precizarea că textul proiectului de lege necesită o 
îmbunătăţire gramaticală. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut  la pct. 26, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. Totodată, având în vedere complexitatea, precum şi caracterul 
precumpănitor juridic al iniţiativei legislative, membrii Comisiei au hotărât să 
solicite Biroului Permanent sesizarea pe fond a Comisiei juridice alături de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (14 voturi 
pentru şi o abţinere), avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă) avizarea negativă. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A.1, în fond, al ordinii 
de zi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a transmis 
cererea iniţiatorului propunerii legislative aflate în discuţie de amânare a 
dezbaterilor pentru săptămâna următoare. Supusă la vot, propunerea de amânare a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 2, în fond, al ordinii 
de zi. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei  
domnul Radu Florin Răzvan, director, Direcţia Drept Internaţional şi Tratate. Supus 
la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea, pct. A 3, în fond, al 
ordinii de zi. Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a propus 
amânarea dezbaterilor pentru săptămâna următoare, proiectul urmând a fi prevăzut  
la primul punct al ordinii de zi a următoarei şedinţe a Comisiei, pentru a se da 
posibilitatea studierii acestuia şi pentru respectarea termenului de depunere a 
amendamentelor, care expiră la 31 august. Prin consens, dezbaterea proiectului a 
fost amânată pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 4, în fond, al ordinii 
de zi. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
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Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, domnul Bejan Florin, secretar de stat şi 
doamna Riteaş Laura, consilier.  

Întrucât la acest proiect de lege s-au depus amendamente scrise în 
timpul dezbaterilor generale, prin consens, s-a stabilit ca examinarea acestuia să se 
facă în cursul aceleiaşi şedinţe, după studierea documentaţiei.  

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea, pct. A 5, în fond, al 
ordinii de zi. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, domnul Moise Sorin, directorul Direcţiei juridice. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a formulat un amendament cu privire 
la conţinutul articolului unic al proiectului de lege, pe care, în urma dezbaterilor,  l-a 
retras. Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (14 
votrui pentru şi 1 abţinere), în forma adoptată de Senat. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu reluarea dezbaterilor asupra iniţiativei 
legislative prevăzute la  pct. A.3, în fond, al ordinii de zi.  

Domnul deputat Daniel Buda a propus dezbaterea proiectului de lege în 
ziua următoare, marţi – 30 august, pentru a se evita riscul adoptării tacite. 

Domnul deputat Florin Iordache a precizat că termenul de adoptare 
tacită de 45 de zile se împlineşte pe 18 octombrie, întrucât în acest termen nu este 
cuprinsă şi perioada vacanţei parlamentare. 

Domnul deputat Daniel Buda a propus interpretarea prevederilor 
Constituţiei ad literam. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a întrebat dacă 
în Regulamentul Camerei Deputaţilor există un text care să prevadă data de la care 
curge acest termen. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a opinat că termenul de 45 de zile se 
referă la perioadele de activitate ale Parlamentului, respectiv sesiuni ordinare sau 
extraordinare. 

Domnul deputat Sergiu Andon a precizat că termenele curg în funcţie 
de graficul constituţional de lucru al celor două Camere, respectiv sesiunile ordinare 
sau extraordinare. Nici o instituţie nu poate decide în afara timpului de lucru.  

Domnul deputat Daniel Buda a citat din adresa de sesizare a Biroului 
permanent cu acest proiect de lege, care prevede “45 de zile de la prezentarea în 
Biroul permanent.” 

Domnul deputat Sergiu Andon a precizat că în fişa legislativă din  
computer, acest proiect de lege are termen de adoptare tacită 18 octombrie 2006. 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat să fie supus la vot termenul de 
18 octombrie 2006. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a propus întocmirea unui raport până 
pe 4 septembrie, aşa cum a fost stabilit termenul de depunere a raportului de către 
Biroul permanent, iar Plenul Camerei Deputaţilor va decide care este termenul de 
adoptare tacită.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea a avansat ideea că oricum proiectul 
de lege este de o complexitate deosebită şi că termenul de adoptare tacită ar trebui 
să fie de 60 de zile, aşa cum prevede Constituţia. Prin consens, a fost acceptată 
această idee. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a precizat că se 
va cere Biroului permanent prelungirea termenului de adoptare tacită, având în 
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vedere că, în opinia membrilor comisiei, proiectul de lege este de o complexitate 
deosebită.  

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A 6, în fond, al 
ordinii de zi. La dezbateri au participat, în calitate de invitate, din partea 
Ministerului Justiţiei, doamna Rădoi Alina, director adjunct, Direcţia Elaborarea 
Actelor Normative, Studii şi Documentare şi doamna Belegante Violeta, şef serviciu 
în cadrul aceleiaşi direcţii. 

 Prin consens, dezbaterea proiectului a fost amânată pentru următoarea 
şedinţă. 

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

Domnul deputat Andras Levente Mate a propus respingerea iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi ( 13 voturi pentru şi 2 abţineri). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A 8, în fond, al 
ordinii de zi. La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Florin Iordache a propus respingerea iniţiativei 
legislative. Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi ( 13 voturi pentru şi 2 împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 9, în fond, al ordinii 
de zi. La dezbateri au participat şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei. Supusă la 
vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A 11, în fond, al 
ordinii de zi. La dezbateri au participat şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Andras Levente Mate a propus menţinerea raportului 
iniţial de respingere a propunerii legislative. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a propus amânarea dezbaterii 
iniţiativei legislative cu o săptămână, întrucât Guvernul susţine adoptarea acesteia. 

Supusă la vot, propunerea domnului deputat Petre Ungureanu a fost 
acceptată cu majoritate de voturi ( 16 voturi pentru şi 1 împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 12, în fond, al 
ordinii de zi. La dezbateri au participat şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Andras Levente Mate a propus amânarea dezbaterii 
acesteia cu o săptămână pentru depunerea de amendamente. Supusă la vot, 
propunerea domnului deputat Andras Levente Mate a fost acceptată cu unanimitate 
de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A 13, în fond, al 
ordinii de zi.  

Domnul deputat Sergiu Andon, a propus amânarea dezbaterii acestuia 
cu o săptămână, pentru respectarea termenului de depunere a amendamentelor. 
Supusă la vot, propunerea preşedintelui de şedinţă a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 14, în fond, al 
ordinii de zi.  

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a propus 
amânarea dezbaterii acestuia cu o săptămână, pentru respectarea termenului de 



 10

depunere a amendamentelor. Supusă la vot, propunerea de amânare a fost acceptată 
cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A 15, în fond, al 
ordinii de zi.  

Domnul deputat Sergiu Andon a propus amânarea dezbaterii acestuia 
cu o săptămână la solicitarea iniţiatorului. Supusă la vot, propunerea preşedintelui 
de şedinţă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 16, în fond, al 
ordinii de zi.  

Domnul deputat Sergiu Andon a propus amânarea dezbaterii acestuia 
pentru respectarea termenului de depunere a amendamentelor. Supusă la vot, 
propunerea preşedintelui de şedinţă a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A 10, în fond, al 
ordinii de zi.  

Domnul deputat Florin Iordache a precizat că iniţiatorii, printre care se 
numără şi dânsul, susţin adoptarea iniţiativei legislative şi a propus dezbaterea ei pe 
articole. În urma dezbaterilor generale, s-a trecut la examinarea pe articole a 
iniţiativei legislative. 

Asupra titlului propunerii legislative nu au existat observaţii. 
Asupra articolului unic nu au existat observaţii. 
În urma votului exprimat, (6 voturi pentru susţinerea iniţiativei 

legislative, 7 împotrivă şi 1 abţinere), propunerea legislativă în ansamblul ei, a fost 
respinsă.  

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. A 4, în fond, al ordinii 
de zi.  

Domnul secretar de stat, Bejan Florin, a precizat că ministerul pe care îl 
reprezintă doreşte eliminarea amendamentelor aduse la Senat şi păstrarea proiectului 
de lege în forma Guvernului.  

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat de către 
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată la Senat. 

Art. 1-2 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Art. 3 a fost adoptat în forma Guvernului, invitatul precizând că este 

vorba de o transpunere a normelor europene în materie. Amendamentul formulat de 
domnul deputat George Băeşu la lit.g) a acestui articol a fost retras. 

Art. 4-7 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 8 a fost adoptat cu unanimitate amendamentul domnului deputat 

Andras Levente Mate de revenire la forma Guvernului.  
Art. 9 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La alin. (5) al art. 10 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 

amendamentul domnului deputat Andras Levente Mate de revenire la forma 
Guvernului. 

Art. 11 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. A III– diverse, al 

ordinii de zi.  
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a informat pe 
scurt membrii Comisiei asupra conţinutului unor scrisori depuse de parlamentari, la 
care s-a formulat răspuns în cursul vacanţei parlamentare. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. B al ordinii de zi, 
întrucât cele trei comisii sesizate în fond nu s-au întrunit, urmează ca dezbaterea 
acestuia să fie continuată într-o şedinţă ulterioară. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele de şedinţă, a declarat dezbaterile închise.  

 
 
 
PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


