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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 07.09.2006 

Nr. 31/ 1031 
 

SINTEZA 
  lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 5-7 septembrie 2006 
    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în ziua de 5 
septembrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra 
Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, 
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, 
Petre Ungureanu, Augustin Zegrean şi Gabriel Sorin Zamfir. Au absentat domnii 
deputaţi: Lucian Augustin Bolcaş, Răzvan Bobeanu, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Eugen Nicolicea şi Victor Viorel Ponta. 

În ziua de 6 septembrie 2006  au fost prezenţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, 
Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi,  Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu (substituită în prima parte a şedinţei de către domnul 
deputat Adrian Miroslav Merka), Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta (substituit în prima parte a şedinţei 
de către doamna deputat Minodora Cliveti), Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, 
Petre Ungureanu, Gabriel Sorin Zamfir (substituit în prima parte a şedinţei de către 
domnul deputat Emil Strungă), Augustin Zegrean şi domnul deputat Mircea Costache în 
locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, din totalul de 26 de membrii ai 
Comisiei.  

În ziua de 7 septembrie 2006  au fost prezenţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, 
Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe 
Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean şi domnul deputat 
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş. Au absentat domnii 
deputaţi: Răzvan Bobeanu,  Traian Dobre, Ion Gonţea, Victor Viorel Ponta şi Gabriel 
Sorin Zamfir. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnii deputaţi 
Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte şi Florin Iordache, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

Flori
Original
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                      I. ÎN AVIZARE: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal (P.l.x 607/2006) - procedură de urgenţă. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal (P.l.x 608/2006) - procedură de urgenţă. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal (P.l.x 609/2006) - procedură de urgenţă. 

4. Proiectul de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru 
aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central 
Europene (P.L.x 586/2006).  

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare anuale 
din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al 
Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (P.L.x 587/2006). 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126 din 27 decembrie 
1995 privind regimul materiilor explozive (P.L.x 591/2006). 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al 
articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 
în străinătate (P.l.x 592/2006). 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind 
regimul materiilor explozive (P.l.x 593/2006). 

9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 571/22 
decembrie 2003 privind Codul fiscal (P.l.x 612/2006). 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (P.l.x 613/2006). 

11. Propunerea legislativă pentru completarea art.258 şi modificarea art.295 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (P.l.x 614/2006). 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal (P.l.x 615/2006). 

           13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2006 
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -S.A. (nr. 
P.L.X. – 620/2006). 

 
II. ÎN FOND: 

  1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  
(nr. P.L.X. – 502/2005). Şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă,  tineret şi sport 
– continuarea dezbaterilor pe  articole. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate 
(P.L.x 616/2006). 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (P.l.x 518/2006) . 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene (P.L.x 596/2006)- 
procedură de urgenţă.   
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5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor (P.l.x 523/2006). 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind spălarea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea 
terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 (P.L.x 563/2006). 

7. 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)                - 
procedură de urgenţă. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003 
Legea partidelor politice (P.l.x  393/2006). Restituit  de Plen pentru  raport suplimentar.  
                     9. 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).  

10. 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). 

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari (P.L.x 544/2006). 

12. 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). 

13. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
topograf (P.l.x  253/2006). 

14. 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). 

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

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

17. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice (P.l.x  
503/2006).  

18.  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). 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 187/1999 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică (P.l.x 
524/2006). Şedinţa comună cu Comisia pentru apărare, ordine  publică  şi siguranţă  
naţională. 
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20. 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) Şedinţă comună cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie  socială – procedură de urgenţă. 

21. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din România (P.l.x 482/2006). Şedinţă comună cu Comisia pentru 
industrii şi  servicii.    

 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 (P.L.x 610/2006). Şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi  servicii.   

23. Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare 
a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” – Bucureşti (nr. 
P.L.x 542/2006). Şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică amenajarea  
teritoriului  şi  echilibru  ecologic. 

24. Proiectul de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor  (nr. P.L.x 25/2006). Şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. 

25. 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 (nr. P.L.x 282/2006). Şedinţă comună cu 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

26.  Propunerea  legislativă privind  interzicerea accesului la demnităţi şi 
funcţii publice, pentru  o  perioadă determinată, a persoanelor care  au  făcut parte din 
nomenclatura comunistă „Legea antinomenclatură” (nr. P.l.x 545/2005) – restituit  de 
Plen pentru a se discuta  împreună  cu Proiectul Legii  Lustraţiei  (nr. P.L.x 282/2006). 
Şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale.   
                    27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr.26/1990 privind registrul 
comerţului, republicată (nr. P.L.X. – 619/2006). 
 

III. DIVERSE: 
1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 

4. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici  prin care se 
solicită demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice 
(nr.628/BP/2006). 
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                   Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii 
de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 
cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, doamna  Gabriella Pasztor, secretar de stat şi din partea 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.   

Dezbaterile au continuat de la art. 18, alin. (2) din proiectul de lege. 
Au fost luate în discuţie amendamentele depuse în scris, precum şi cele 

formulate în timpul dezbaterilor.  
În urma dezbaterilor, a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul 

deputat Daniel Buda, cu majoritate de voturi (29 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 12 
abţineri).  

Domnul deputat Attila Varga a formulat un amendament referitor la 
introducerea unui nou alineat. Supus la vot, amendamentul formulat a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (22 voturi pentru şi 21 de voturi împotrivă). Amendamentul formulat 
de către domnul deputat Anghel Stanciu a fost respins. 

La alin. (3) al art. 18 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
formulat de către domnii deputaţi Lia Olguţa Vasilescu, Petru Călian, Iuliu Furo, Ioan 
Aurel Rus, Marton Arpad şi Attila Varga. Amendamentul de eliminare formulat de către 
Grupul PRM a fost respins. 

La alin. (4) al art. 18 a fost respins amendamentul formulat de către Grupul 
PRM. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările 
comune, timpul afectat desfăşurării acestei şedinţe fiind epuizat. 

          Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. I, în avizare, al ordinii de 
zi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 1, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă).  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 3, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea 
negativă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 7, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct.  5, în fond, al ordinii de zi.  
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, şef 
serviciu. De asemenea,  a mai participat şi domnul senator Gavrilă Vasilescu, în calitate 
de iniţiator. 

În cuvântul luat, domnii deputaţi Florin Iordache, Bogdan Liviu Ciucă, 
Florina Ruxandra Jipa, Petru Călian, Cristian Sorin Dumitrescu, Sergiu Andon şi Andras 
Levente Mate, au precizat că susţin adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnii deputaţi Augustin Zegrean, Daniel Buda, Cornel Ştirbeţ şi Gheorghe 
Gabor, au arătat cu nu este oportună adoptarea acestei propuneri legislative.  

În urma dezbaterilor care au avut loc în Comisie, şi în urma votului majoritar 
exprimat (13 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă), s-a hotărât întocmirea unui raport 
favorabil, care să fie transmis Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi 
adoptării. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de 
zi.  

La dezbateri au participat, în calitate de iniţiatori, doamna deputat Minodora 
Cliveti şi domnul deputat Ioan Timiş. 

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

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere nu a fost acceptată 
(2 voturi pentru). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 
şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.  

Articolul unic al legii, a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot legea 

în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al ordinii de zi.  
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, şef 
serviciu. 

În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de 
şedinţă, a supus la vot, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Articolul 
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unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supusă la vot legea în ansamblul ei a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi în forma de la Senat. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea, pct. 7, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, şef 
serviciu, iar din partea O.N.P.C.S.B., doamna Florina Olteanu, director şi Gheorghe 
Drăgan, membru Plen. 

Titlul legii a fost adoptat în forma de la Senat. 
 Preambulul articolului unic, de asemenea, a fost menţinut în forma adoptată 

de Senat. 
În urma opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, prin votul unanim 

exprimat,  introducerea unui punct nou, referitor la abrogarea alin. (3) al art. 20 din Legea 
nr. 656/2002, devenind pct. 1. Astfel punctul referitor la Anexă, a fost adoptat în forma 
de la Senat, devenind pct. 2. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot legea 
în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, şef 
serviciu. De asemenea, a mai participat, în calitate de iniţiator şi domnul deputat Emil 
Strungă. 

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

Domnii deputaţi Eugen Nicolicea şi Bogdan Liviu Ciucă au arătat,  prin 
cuvântul luat,  că susţin adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot titlul 
propunerii legislative, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Articolul I al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1 al art. I a fost modificat prin amendamentul formulat de către domnul 

deputat Eugen Nicolicea şi care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
În urma luărilor de cuvânt şi a propunerilor formulate, membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterilor cu privire la această iniţiativă legislativă pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt s-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La solicitarea domnului deputat Daniel Buda, pct. 11, în fond, al ordinii de zi 
a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară, pentru a fi prezenţi reprezentaţi ai Ministerului 
Justiţiei la dezbateri. 

Cu privire la pct. 14, în fond, al ordinii de zi, domnii deputaţi Petre 
Ungureanu şi Andras Levente Mate au solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat ce examinarea pct. 18, în fond al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea MAPDR, domnul Istvan Toke, 
secretar de stat. 
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În urma luărilor de cuvânt s-a propus respingerea acestei iniţiative 
legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată cu majoritate de voturi 
(3 voturi împotrivă).  

Pct. 12, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară, la 
propunerea domnului deputat Augustin Zegrean. 

Cu privire la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost 
informaţi că această iniţiativă legislativă a fost retrasă de către iniţiator, încetându-şi 
astfel procesul legislativ. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii de zi. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Justiţiei, doamna Monica Luisa Macovei, ministru, Alina Rădoi, director şi Cristian 
Anghel, director. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot titlul 
legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. De asemenea, articolul unic al legii a 
fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Preambulul ordonanţei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 Art. I, cu pct. 1-4, a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator. 
Partea introductivă a art. II a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1 şi 2 a fost adoptate în forma iniţiatorului. 
La pct. 3  a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Pct. 4 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La pct. 5 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Art. III a fost adoptat cu majoritate de voturi (6 abţineri) în forma propusă de 

iniţiator. 
Art. IV şi V au fost adoptate în forma iniţiatorului. 
Art. VI a fost adoptat, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri), în forma propusă de iniţiator. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot legea în 

ansamblul ei, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 5 abţineri).   
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea, pct. 2, în fond, al ordinii de 

zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Justiţiei   doamna Monica Luisa Macovei, ministru, Alina Rădoi, director şi Cristian 
Anghel, director. 

Domnii deputaţi Andras Levente Mate, Sergiu Andon, Daniel Buda, Petre 
Ungureanu, au precizat că susţin adoptarea acestui proiect de lege care este necesar, dar 
care însă trebuie îmbunătăţit în cadrul dezbaterilor pentru a putea corespunde 
necesităţilor existente. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul legii. În urma votului majoritar exprimat (16 voturi pentru şi 7 voturi 
împotrivă), a fost adoptat amendamentul formulat, în scris, de către domnii deputaţi 
Kelemen Hunor şi Marton Arpad. Propunerea de reformulare a titlului propus de către 
Ministrul Justiţiei, însuşită ca amendament de către deputaţii aparţinând Grupului 
Democrat, a fost respinsă. 
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Preambulul legii a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru, 8 
voturi împotrivă şi o abţinere), în forma propusă prin amendament de către domnii 
deputaţi Kelemen Hunor, Marton Arpad, Mirela Elena Adomnicăi, George Băeşu, Florin 
Iordache, Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin Dumitescu, Eugen Nicolicea şi Dragoş 
Ujeniuc. 

La titlul Cap. I a fost adoptat amendamentul formulat de către domnii 
deputaţi Kelemen Hunor, Marton Arpad şi Ioan Timiş, cu majoritate de voturi (14 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă). 

  La art. 1  a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 9 voturi 
împotrivă), amendamentul formulat de către domnii deputaţi Kelemen Hunor, Marton 
Arpad, Mirela Elena Adomnicăi, George Băeşu, Florin Iordache, Răzvan Bobeanu, 
Cristian Sorin Dumitescu şi Eugen Nicolicea. 

  La art. 2 a fost, de asemenea, adoptat, cu majoritate de voturi (9 voturi 
pentru şi 6 voturi împotrivă), amendamentul formulat de către parlamentarii PSD şi 
UDMR. 

Alin. (1) al art. 3 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator, iar 
amendamentul formulat de către cei şase deputaţi PSD a fost respins. La alin. (2) a fost 
adoptat, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă), amendamentul 
formulat de către domnii deputaţi Mirela Elena Adomnicăi, George Băeşu, Florin 
Iordache, Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin Dumitescu şi Eugen Nicolicea. Amendamentul 
formulat de către domnii deputaţi Kelemen Hunor  şi Marton Arpad a fost respins. După 
alin. (2) al art. 3 a fost introdus un nou alineat, la propunerea celor şase deputaţi PSD 
menţionaţi mai sus (11 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă). 

Alin. (1) al art. 4 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 8 
voturi împotrivă), în forma propusă de către domnii deputaţi Kelemen Hunor şi Marton 
Arpad.  

La alin. (2) al art. 4 au fost formulate amendamente formulat de către domnii 
deputaţi Kelemen Hunor, Marton Arpad, Sergiu Andon şi Daniel Buda, precum şi de 
către cei şase deputaţi PSD. 

La solicitarea domnului deputat Eugen Nicolicea, dezbaterile cu privire la 
acest proiect de lege au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

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 

 


