PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 01.11.2006
Nr. 31/1253

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 31 octombrie şi 1 noiembrie 2006

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început lucrările în ziua
de 31octombrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Daniel Buda, Cristian
Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Petre
Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, Augustin Zegrean şi doamna deputat Florentina Toma în
locul domnului deputat Victor Viorel Ponta. Au absentat domnii deputaţi: Cornel
Ştirbeţ, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian
Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea,
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş şi Gabriel Sorin Zamfir.
În data de 1 noiembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe
Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Dragoş Ujeniuc, Petre
Ungureanu, Augustin Zegrean şi domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului
deputat Daniel Buda. Au lipsit următorii domni deputaţi: Cornel Ştirbeţ, Florina
Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş,
Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Ioan
Timiş, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse
alternativ de către domnul deputat Sergiu Andon, preşedinte şi Florin Iordache,
vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea LEGII nr.187 din
7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca
poliţie politică, P.L.X 643/2006 – fond. Raport suplimentar. Şedinţă comună cu
membrii Comisiei pentru apărare
2.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.187 din
07/12/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice
comuniste P.L.X 703/2006 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru
apărare
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3.
Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică P.L.X
704/2006 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare
4.
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România, P.L.
X 502/2005 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului şi
membrii Comisiei pentru învăţământ.
5.
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 447/2005fond
6.
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
7.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă. P.L.x. – 627/2006- fond
8.
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
9.
Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
10. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea
şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond
12. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
topograf P.l.x 253/2006- fond
13. 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 288/2006fond
14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.x
502/2006- fond
15. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x
503/2006- fond
16. 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
17. 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
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18. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară. P.L.x. 629/2006- fond
19. 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
20. 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
21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în
proprietatea statului P.l.x.697/2006- fond
22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x
698/2006 – fond
23. Propunerea legislativă privind suspendarea emiterii Ordonanţelor de
Urgenţă de către Guvern P.l.x. 653/2006- fond
24. Propunerea legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi forestiere P.l.x. 526/2006fond. Restituit de plen pentru raport suplimentar.
25. Propunerea legislativă 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 P.l.x. 711/2006- fond
26. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile
în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România P.L.X 733/2006fond
27. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România P.L.X
482/2005 – fond. Raport asupra deciziei Curţii Constituţionale nr. 545/2006.
28. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului
şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în proprietatea
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor P.L.X 83/2005 - fond. Raport asupra deciziei
Curţii Constituţionale nr. 255/2006.
29. Proiect de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au
aparţinut fostului suveran al României, Mihai I P.L.X 158/2005 – fond. Raport asupra
deciziei Curţii Constituţionale nr. 600/2006.
30. Propunere 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 632/2005 – fond. Raport suplimentar
31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilior
cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice P.L.X 635/2005 – fond.
Raport suplimentar
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32. Propunere 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 638/2005 – fond. Raport
suplimentar
33. Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind
taxele judiciare de timbru P.L.X 744/2005 – fond
34. Proiect de Lege privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile
civile P.L.X 748/2005 – fond
35. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor P.L.X 736/2005 – fond
36. Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Sâmpetru German,
jud.Arad P.l.x 722/2006- aviz
37. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare P.l.x 751/2006 - aviz
38. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comunitatea
Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai
2006 P.L.X 754/2006 - aviz
39. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind
produsele cosmetice P.L.X 755/2006 - aviz
40. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2006 pentru
modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
comitetului european de întreprindere P.L.x 756/2006 - aviz
41. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice neramursaile
pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD P.L.X 757/2006 - aviz
42. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură P.L.X
758/2006 – aviz
43. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) art.II din OG 33/1996 pentru
îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în
străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României P.L.x 759/2006 - aviz
44. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea
nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul
intern P.L.x 760/2006 – aviz
45. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007,
ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază
privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia,
semnat la Baku la 8 septembrie 1998, P.L.x 761/2006 – aviz
46. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 privind
unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă P.L.x 763/2006 – aviz
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47. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006 privind
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului
sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea
efectuării lucrărilor mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se
înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma
de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a
sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare, P.L.x
767/2006 – aviz
48. Propunere legislativă privind Programul Naţional "UN LAPTOP PENTRU
FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA"
P.L.x 773/2006 – aviz
49. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.60/1991 publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.888/2004 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice P.L.x 775/2006 - aviz
50. Propunere 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
51. 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
52. 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
53. 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
54. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici prin care se
solicită demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice
628BP/2006– punct de vedere
55. Adresa Secretarului General prin care se comunică solicitarea Biroului
Permanent privind analizarea documentaţiei transmisă de Societatea Comercială
CONCEPT LTD SRL. În şedinţa din 7 iunie 2006 s-a numit un grup de lucru format
din 6 deputaţi: Dragoş Ujeniuc (PNL), Răzvan Bobeanu (PSD), Augustin Zegrean
(PD), Mate Levente (UDMR), Petru Călian (PC) şi Mircea Grosaru (Minorităţi)
343/BP/2006– punct de vedere
56. 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./2006 şi 810/B.P./2006– punct de vedere
57. Adresa Secretarului General prin care se transmite solicitarea Biroului
Permanent de a se reanaliza punctul de vedere referitor la compatibilitatea calităţii
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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 527/BP/2006– punct
de vedere

Lucrările Comisiei juridice a început cu examinarea pct. 1, în fond, al
ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare.
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Florin Iordache,
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Gabriel
Sandu.
Au luat cuvântul, atât membrii celor două Comisii, cât şi iniţiatorul.
Domnul deputat Marcu Tudor, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative, deoarece sunt încălcate prevederile Constituţiei.
Supusă la vot propunerea de respingere, a fost admisă, cu majoritate de
voturi (6 voturi împotrivă).
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi, în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare.
Domnul deputat George Băeşu a luat cuvântul, în calitate de iniţiator.
Domnul deputat Marcu Tudor, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative, fiind susţinut şi de domnul deputat Petre Ungureanu,
deoarece iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 3, din ordinea de zi este acoperitoare.
Domnul deputat Gheorghe Gabor a arătat că susţine adoptarea propunerii
legislative.
Domnul deputat Florin Iordache, a supus la vot propunerea de respingere
formulată, care a fost admisă, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă).
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de zi, de
asemenea, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare.
Domnul deputat Florin Iordache, în calitate de iniţiator, a luat cuvântul,
reformulând textul suspus examinării.
Domnii deputaţi Marcu Tudor, Cristian Sorin Dumitrescu, Petre
Ungureanu, au arătat în cuvântul luat, că susţin adoptarea acestei iniţiative legislative.
Domnii deputaţi Augustin Zegrean şi Daniel Buda, au precizat că nu susţin
adoptarea acestei propuneri legislative.
La solicitarea membrilor celor două Comisii acest punct de pe ordinea de
zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară, în vedere primirii avizului din partea
Guvernului, precum şi pentru invitarea reprezentantului Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea proiectelor şi propunerilor
legislative, în avizare, din ordinea de zi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
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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 proiectul de lege prevăzut la pct. 41, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 49, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 24, în fond, al ordinii
de zi. La şedinţă a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Nicolae Popa.
La solicitarea iniţiatorului această propunere legislativă a fost respinsă de
către membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, menţinându-se raportul iniţial.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de
zi, restituit de plen pentru raport suplimentar.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat şi doamna Violeta Belegante,
şef serviciu.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât să-şi menţină
raportul iniţial privind aprobarea proiectului de lege, privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2005, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o
abţinere).
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, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Violeta Belegante,
şef serviciu şi doamna Ileana Petre, consilier juridic.
Comisia juridica a început dezbaterile cu privire la această iniţiativă
legislativă pe baza raportului preliminar transmis de către Comisia pentru muncă.
Cu privire la titlul legii, membrii Comisiei au adoptat textul în forma de la
Senat.
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Preambulul articolului unic a fost, de asemenea, adoptat, în forma de la
Senat.
Titlul Ordonanţei de urgenţă a fost menţinut în forma propusă de iniţiator.
Titlul Cap. I a fost menţinut în forma iniţiatorului.
Art. 1 şi 2 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. 2 a fost adoptat în forma din ordonanţă.
Art. 3 şi 4 au fost adoptate în forma din ordonanţă. La art. 4 a fost respins
amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi George Băeşu, privind completarea
acestui articol cu un nou alineat, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 9 voturi
împotrivă şi 2 abţineri).
Art. 5-8 au fost au fost adoptate cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
La art. 9 a fost adoptat textul de la Senat.
La art. 10, alin. (1)-(3) au fost adoptate în forma propusă prin ordonanţă,
iar la alin. (4) şi (5) au fost adoptate amendamentele formulate de domnul deputat
Dragoş Ujeniuc.
La art. 10, alin. (6) a fost menţinut textul propus prin ordonanţă.
Alin. (7) şi (8) al art. 10 au fost adoptate în forma din ordonanţă.
La art. 11, alin. (1) a fost adoptat în forma din ordonanţă. Cu privire la
alin. (2) al art. 11, a fost adoptată forma propusă de Senat, respectiv, devine art. 351, în
aceeaşi redactare. Alin. (3)-(6) au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. 3 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Art. 12 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
La art. 13, alin. (1) şi (3) au fost adoptate în forma din ordonanţă. La alin.
(2) s-a adoptat propunerea domnului deputat Augustin Zegrean, privind abrogarea
acestui text.
Art. 14 şi 15 au fost adoptate în forma din ordonanţă.
La art. 15 a fost introdus un nou alineat, alin. (2), ca urmare a adoptării
textului Senatului.
Titlul Cap. 4 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
La art. 16, alin. (1) a fost adoptat în forma din ordonanţă. La alin. (2) a fost
adoptat amendamentul de abrogare formulat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc, iar
amendamentul de modificare propus de domnul deputat Andras Levente Mate a fost
respins. Alin. (3) a fost adoptat în forma din ordonanţă.
Art. 17 a fost adoptat în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. 5 a fost adoptat în forma din ordonanţă.
Art. 18-22 au fost adoptate de Comisie în forma din ordonanţă.
Alin. (1) al art. 23 a fost completat prin amendamentul Comisiei juridice.
Alin. (2)-(7) au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Art. 24 a fost menţinut în forma in ordonanţă.
La alin. (1) al art. 25 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul
deputat Augustin Zegrean. Alin. (2) a fost adoptat în forma din ordonanţă.
Art. 26, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma din ordonanţă, iar la alin.
(3) a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc. Alin. (4)
şi (5) au fost adoptate în forma Senatului.
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La art. 27, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma din ordonanţă. După
alin. (2) a fost introdus un nou alineat, ca urmare a adoptării amendamentului formulat
de domnii deputaţi Sergiu Andon şi Petre Ungureanu. Alin. (3) a fost adoptat în forma
din ordonanţă.
Art. 28 a fost adoptat în forma de la Senat.
Art. 29-32 au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. 6 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Art. 33 şi 34 au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Art. 35 a fost abrogat.
După acest articol a fost introdus un articol nou, ca urmare a adoptării
amendamentului Comisiei pentru muncă.
Art. 36- 41 au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat de către
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Violeta Belegante,
şef serviciu şi domnul Decebal Adrian Ghinoiu, consilier juridic.
Titlul proiectului de lege a fost adoptat în forma de la Senat.
La preambulul art. I a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
Pct. 1 şi 2 au fost adoptate în forma de la Senat.
La pct. 3 şi 4 au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice.
Pct. 5-12 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. Amendamentul
propus de doamna deputat Mihaela Monica Ştirbu, referitor la introducerea unui punct
nou, după pct. 12, a fost respins, cu unanimitate de voturi.
Pct. 13-15 au fost menţinute în forma de la Senat. După pct. 15 a fost
introdus un punct nou, referitor la reintroducerea art. 375, la solicitarea Ministerului
Justiţiei, amendament susţinut de către membrii Comisiei.
Pct. 16-19 au fost menţinute în forma de la Senat. Amendamentul propus
de doamna deputat Mihaela Monica Ştirbu, referitor la introducerea unui punct nou,
după pct. 19, a fost respins, cu unanimitate de voturi.
Pct. 20-22 au fost menţinute în forma adoptată de Senat.
La pct. 23 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
Pct. 24-29 au fost menţinute în forma de la Senat.
La pct. 30 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
Pct. 31-34 au fost menţinute în forma de la Senat.
Art. II-IV au fost adoptate de Comisie în forma de la Senat.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblu, care a fost adoptat 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 ANPC, domnii
Ferdinand Nagy, secretar general şi Dumitru Dumba, director.
Titlul proiectului de lege a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
Preambulul art. I a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
Pct. 1 şi 2 din proiectul de lege au fost menţinute în forma de la Senat.
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La pct. 3 şi 4 au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice.
Pct. 5-23 din proiectul de lege au fost menţinute în forma adoptată de
Senat. Amendamentul formulat de către domni deputaţi Iulian Iancu, Aurelia Vasile şi
Ioan Bivolaru, referitor la pct. 21 din proiectul de lege, a fost respins de către Comisie.
La pct. 24 a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru buget.
Pct. 25-34 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. Amendamentele
transmise de către Comisia pentru industrii, cu privire la aceste puncte din proiectul de
lege, au fost respinse, urmând a fi cuprinse la amendamente respinse.
Art. II şi III au fost menţinute în forma adoptată de Senat.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Dezbaterile cu privire la pct. 9, 10, 11 şi 12 au fost amânate pentru o
şedinţă ulterioara.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Violeta Belegante, şef serviciu.
Domnul deputat Andras Levente Mate a luat cuvântul în calitate de
iniţiator.
Titlul propunerii legislative a fost adoptat de Comisie, cu unanimitate de
voturi, având în vedere observaţiile Consiliului Legislativ.
Articolul unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, urmând a fi avute în
vedere şi aici observaţiile Consiliului Legislativ.
Supusă la vot propunerea legislativă, fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Cu privire la pct. 14 şi 15, domnul deputat Mircea Grosaru a solicitat
amânarea dezbaterilor, în vederea discutării împreună a acestor iniţiative legislative,
precum şi pentru invitarea reprezentanţilor Uniunii Barourilor şi Consilierilor Juridici
cu adresă. Membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere de amânare.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Violeta Belegante, şef serviciu.
Domnul deputat Andras Levente Mate a luat cuvântul în calitate de
iniţiator.
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a precizat că susţine
respingerea acestei propuneri legislative, argumentând că există în acest sens şi avizul
negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.
Supusă la vot propunerea de respingere, a fost adoptată, cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere).
Pct. 17 şi 18 au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară, la solicitarea
Ministerului Justiţiei.
Cu privire la pct. 20, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Florin
Iordache, a solicitat respingerea. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost
adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
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Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 19, în fond, al ordinii
de zi. La dezbateri a participat şi domnul deputat Petru Călian, în calitate de iniţiator.
În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Petre Ungureanu a propus
respingerea legii. Supusă la vot propunerea de respingere a fost admisă cu majoritate de
voturi (7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). Domnul deputat Petru Călian a
contestat votul din Comisie pentru lipsă de cvorum. În acest sens, urmează ca acest
punct să fie reluat într-o şedinţă ulterioară.
Cu privire la pct. 21, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Andras
Levente Mate, a solicitat respingerea. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost
adoptată, cu unanimitate de voturi.
La pct. 22, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Petre Ungureanu a
solicitat respingerea, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 23, în fond, al ordinii de
zi. Domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat, în cuvântul luat, respingerea
acestei propuneri legislative. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost adoptată,
cu unanimitate de voturi.
La pct. 25, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat George Băeşu a
solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot, propunerea de
amânare a fost adoptată de Comisie.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 26, în fond, al ordinii
de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate e voturi, în forma de la
Senat.
Articolul unic al legii a fost adoptat, de asemenea, cu unanimitate de
voturi, în forma de la Senat.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul sau, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi, în forma de la Senat.
Referitor la pct. 27, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Traian Dobre,
a solicitat respingerea legii, declarată neconstituţională prin Decizia Curţii
Constituţionale nr. 545/2006. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată,
cu unanimitate de voturi.
La pct. 28, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Petre Ungureanu a
solicitat respingerea legii, declarată neconstituţională prin Decizia Curţii
Constituţionale nr. 255/2006 care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 29, în fond, al ordinii de
zi. Domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat, în cuvântul luat, respingerea
acestei legi, declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr.
600/2006. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Referitor la pct. 30, în fond, al ordinii de z, s-a hotărât menţinerea
raportului iniţial de respingere.
De asemenea, şi la pct. 31, în fond, al ordinii de zi, a fost menţinut raportul
iniţial de respingere.
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La pct. 32, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Andras Levente Mate a
solicitat menţinerea raportului iniţial de respingere. Supusă la vot propunerea de
respingere, a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 33, în fond, al ordinii de
zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, care a fost menţinut în forma
adoptată de Senat.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de
voturi, în forma de la Senat.
Supus la vot proiectul de lege, în ansamblul său, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 34, în fond, al ordinii
de zi.
Titlul legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.
Art. 1-3 din proiectul de lege, au fost adoptate de Comisie, cu unanimitate
de voturi, în forma de la Senat.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
proiectul de lege, în ansamblul său, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 35, în fond, al ordinii de
zi. Cu privire la acest punct al ordinii de zi domnul deputat Andras Levente Mate a
solicitat respingerea. Supusă la vot această propunere, a fost adoptată cu unanimitate de
voturi.
Cu privire la pct. 50, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Augustin
Zegrean, a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Membrii
Comisiei au fost de acord cu propunerea de amânare formulată.
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,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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