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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 04.10.2006 
Nr. 31/1139 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 2-4 octombrie 2006 

    
 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în 
ziua de 2 octombrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, 
următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,  Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George 
Băeşu, Daniel Buda, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi 
Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela 
Elena Adomnicăi,  Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Petru Călian, Liviu 
Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Eugen 
Nicolicea, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. 

În data de 3 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon,  Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan 
Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu,  Gabriel Sorin Zamfir şi Augustin 
Zegrean. Au absentat următorii domni deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra 
Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, 
Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, 
Eugen Nicolicea şi  Victor Viorel Ponta. 

 În data de 4 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Petru Călian, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente 
Mate, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean, domnul deputat Mircea 
Puşcă în locul domnului deputat Traian Dobre şi domnul deputat Horea Uioreanu în 
locul domnului deputat Gabriel Sorin Zamfir. Au absentat următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon,  Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, 
Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Eugen 
Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Ioan Timiş.  

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

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

Flori
Original



 2

  1. Prezentarea Memorandumului intern nr. 965/11.09.2006, aprobat de 
Biroul permanent la 13.09.2006, şi a măsurilor ce se impun pentru organizarea 
activităţii (Nr. 965/2006) 

2. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 
România   (P.L.X. 502/2005) – fond 

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

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii (P.l.x. 683/2006 ) - fond 

5. 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  (P.L.X. 619/2006) - fond 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x. 
– 647/2006) - fond 

7. Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a 
Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal. Restituit  de Plen pentru  raport suplimentar 
(P.L.x  447/2005) - fond  

8. 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 (P.L.x 520/2006) - 
fond 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă (P.L.x. – 627/2006) - fond 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată (P.L.x. – 628/2006) - fond 

11. 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) - fond 

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

13. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.l.x 549/2006) - fond 

14. 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) - fond 

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) – fond 

16. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de topograf (P.l.x 253/2006) - fond  
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17. 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) - fond 

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

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

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

21. 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) - fond 

22. 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) - fond 

23. 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) - fond 

24. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză 
tehnică judiciară şi extrajudiciară (P.L.x. – 629/2006) - fond 

25. Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a 
statului în proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ -S.A. şi a Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. (P.L.x. – 630/2006) – fond 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69/31 ian.2002 (P.L.x. – 632/2006) – 
fond 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 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. – 635/2006) – fond 

28. Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947, şi a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (P.L.x. – 638/2006) – fond 
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29. Propunerea legislativă din 21 ianuarie 2005 privind Legea pentru 
modificarea şi completarea art.9 şi 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului (P.L.x. – 492/2005) – fond 

30. Proiect de Lege pentru abrogarea unor acte normative (P.L.x. – 
666/2006) - fond 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 
2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.L.x. – 669/2006) - fond 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 
aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei (P.l.x. – 678/2006) - fond 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor 
speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu 
modificările şi completările ulterioare (P.l.x. – 664/2006) - aviz 

34. Propunerea legislativă privind stimularea şi protecţia elevilor şi 
studenţilor salariaţi (P.l.x. – 644/2006) - aviz 

35. Propunerea legislativă privind organizarea activităţii comisiilor care 
se ocupă de privatizarea activelor statului (P.l.x. – 649 /2006) - aviz 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (P.l.x. – 650 /2006) 
- aviz 

37. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG 
nr.45/2003 privind finanţele publice locale (P.l.x. – 654/2006) – aviz 

38. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (P.L.x. – 667 /2006) - aviz 

39. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în 
Carpaţi"( P.L.x. – 668 /2006) - aviz 

40. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.296/2004 privind Codul consumului (P.L.x. – 670 /2006 ) - aviz 

41. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea 
nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară (P.l.x. – 671/2006) - aviz 

42. Propunerea legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de 
călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari (P.l.x. – 672/2006) - aviz 

43. Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu 
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă (P.l.x. – 673 /2006) - aviz 

44. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Turism, în subordinea Guvernului României (P.l.x. – 674 /2006)- aviz 

 45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
(P.l.x. – 675/2006) - aviz 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
(P.l.x. – 676/2006) – aviz 
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47. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al 
articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (P.l.x. – 677/2006) - aviz 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al 
articolului 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.125/1998 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului (P.l.x. 
– 679/2006) – aviz  

49. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2004 privind legea gazelor (P.l.x. – 680 /2006)- aviz 

50. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în 
Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 (P.l.x. – 681 /2006) - aviz 

51. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind Codul fiscal (P.l.x. – 682/2006)- aviz 

52. 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  (602/BP/2006) - punct de vedere 

53. 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  
(609/BP/2006) - punct de vedere 

54. 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” (644/BP/2006) - punct de vedere 

55. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici  prin care 
se solicită demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice 
(628/BP/2006) - punct de vedere             
                   

 
 
Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea pct. 1, al ordinii de 

zi.  
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a făcut o scurtă 

prezentare a Memorandumului intern nr. 965/11.09.2006, aprobat de Biroul 
permanent la 13.09.2006, şi a măsurilor ce se impun pentru organizarea activităţii. 
Au luat cuvântul mai mulţi membrii ai Comisiei care şi-au exprimat opinia în 
legătură cu acest punct a ordinii de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, a solicitat în cuvântul luat, ca ordinea 
de zi să fie completată cu Proiectul Legii fondului cinegetic şi a vânătorii, P.L. x nr. 
27/2006, pentru care plenul Camerei Deputaţilor a solicitat celor două Comisii 
sesizate în fond un raport suplimentar. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a solicitat completarea ordinii de zi cu 
audierea candidatului pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională, în 
vederea audierii şi supunerii votului plenului Camerei Deputaţilor.  

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au fost de acord cu cele 
două solicitări de completare a ordinii de zi. 
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Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 33, în avizare, al 
ordinii de zi.  Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă, a propunerii legislative. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere). 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.   

Referitor la   propunerea legislativă prevăzută  la pct. 45, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută  la pct. 47 în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă), avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea documentaţiei 
referitoare la candidatura domnului profesor universitar doctor Tudorel Toader, din 
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partea Grupului Parlamentar al PNL pentru funcţia de judecător la Curtea 
Constituţională. 

La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Tudorel 
Tudor. 

Numirea ca judecător la Curtea Constituţională urmează a se face 
pentru ocuparea postului rămas vacant în urma demisiei domnului Constantin 
Doldur. 

Membrii Comisiei au verificat îndeplinirea de către candidatul propus a 
condiţiilor prevăzute de art. 143 din Constituţia României, republicată, precum şi 
cele ale art. 61 şi 62 din Legea nr. 47/1992, republicată. Comisia a audiat 
candidatul, care şi-a prezentat curriculum vitae şi a răspuns la întrebările formulate 
de deputaţi. 

După audiere, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport favorabil privind candidatura 
domnului Tudorel Tudor.  

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea  
Ministerului Justiţiei, doamna Claudia Roşianu, consilier juridic şi doamna  Honoria 
Dumitrescu, consilier juridic, iar din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor, doamna Adriana Luminiţa Popa, preşedinte, doamna 
Florina Olteanu, director şi doamna Anişoara Vijică, director. 

La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi a domnilor 
deputaţi Daniel Buda şi Florin Iordache, dezbaterile cu privire la acest punct al 
ordinii de zi au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se face o adresă 
către Biroul Permanent prin care să se solicite prelungirea termenului de depunere a 
raportului. 

De asemenea, la solicitarea Ministerului Justiţiei s-au amânat 
dezbaterile şi la celelalte iniţiative legislative la care acesta trebuia să participe, 
întrucât nu au reprezentare la nivel de ministru sau secretar de stat. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 26, 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 unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea Proiectului Legii 
fondului cinegetic şi a vânătorii (P.L.x 27/2006). 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât să transmită 
Comisiei pentru agricultură un raport suplimentar preliminar. 

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

Domnul deputat Augustin Zegrean a solicitat respingerea acestei 
iniţiative legislative. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a solicitat amânarea dezbaterilor pentru 
o şedinţă ulterioară pentru a putea fi luat în discuţie în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei pentru administraţie.  
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Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară cu privire la acest punct al ordinii de zi. 

Cu privire la pct. 18, în fond, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a propus 
respingerea. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, cu unanimitate 
de voturi. 

La pct. 27, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Gheorghe Sârb, a 
luat cuvântul în calitate de iniţiator, solicitând respingerea propunerii legislative. 
Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

Cu privire la pct. 28, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Cornel 
Ştirbeţ, în cuvântul luat, a solicitat respingerea iniţiativei legislative. În urma votului 
majoritar exprimat (1 vot împotrivă), propunerea de respingere a fost adoptată. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 30, în fond, al ordinii 
de zi. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un raport favorabil, care să fie transmis 
plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare. 

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

 Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea propunerii legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost 
adoptată, cu unanimitate de voturi de către Comisie. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea, pct. 2, 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 şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.   

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a suspendat 
lucrările comune, datorită lipsei de cvorum. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al ordinii 
de zi. La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Gvozdenovici 
Slavomir. 

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

Alin. (1) al art. 1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La alin. (2) a 
fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 
La alin. (1) al art. 2 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul 

deputat Dragoş Ujeniuc. Alin. (2) a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. 
Art. 3-15 au fost adoptate 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. 31, în fond, al 

ordinii de zi. 
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La dezbateri au participat, în calitate de iniţiatori, domnii deputaţi 
Horea Uioreanu şi Mircea Puşcă. 

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

În urma luărilor de cuvânt titlul legii a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă).  

La preambulul art. I a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă) amendamentul Comisiei juridice. 

La pct. 1 al art. I a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La pct. 2 al art. I, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a formulat un 
amendament de eliminare. Supusă la vot propunerea de eliminare nu a fost admisă 
(3 voturi pentru). 

În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Petru Călian a solicitat 
amânarea dezbaterilor. Prin consens, membrii Comisiei au fost de acord cu această 
propunere de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinare pct. 21, în fond, al ordinii e 
zi.  

Au luat cuvântul domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean, în 
calitate de iniţiatori.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a transmis Comisiei juridice un raport preliminar de respingere. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă), respingerea iniţiativei legislative. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 29, în fond, 
al ordinii de zi. 

Domnul deputat Petru Călian a luat cuvântul în calitate de iniţiator. 
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, susţinut şi de domnii deputaţi Petre 

Ungureanu şi Daniel Buda, a solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. 
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 

dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii de zi. Prin consens, membrii 
Comisiei au fost de acord cu propunerea de amânare. 

Deoarece timpul afectat şedinţei  a fost epuizat, domnul deputat Florin 
Iordache, preşedintele de şedinţă, 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 

 
 


