PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 08.11.2006
Nr. 31/1297

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 7 şi 8 noiembrie 2006
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început lucrările în ziua
de 7 noiembrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena
Adomnicăi, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras
Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc,
Augustin Zegrean, domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Daniel
Buda şi domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin
Bolcaş. Au absentat domnii deputaţi: Cornel Ştirbeţ, Florina Ruxandra Jipa, Răzvan
Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Eugen
Nicolicea, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.
În data de 8 noiembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi,
Răzvan Bobeanu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru,
Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre
Ungureanu, Augustin Zegrean, domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului
deputat Daniel Buda şi domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat
Lucian Augustin Bolcaş. Au lipsit următorii domni deputaţi: Florina Ruxandra Jipa,
Traian Dobre, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea,
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, Florin Iordache,
vicepreşedinte şi Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
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
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2.
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.
3.
Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri P.L. X
789/2006 - fond
4.
Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
5.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond
7.
Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
topograf P.l.x 253/2006- fond
8.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.x
502/2006- fond
9.
Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x
503/2006- fond
10. 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
11. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară. P.L.x. 629/2006- fond
12. 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
13. 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
14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.L.X
774/2006 – fond
15. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată P.L.X 782/2006 –
fond
16. Decizia Curţii Constituţionale nr. 647 din 5 octombrie 2006, referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr.
554/2004. Raport
17.
Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor - fond
18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă
P.L. X 762/2006 – aviz
2

19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2000
privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din
Centrala Termoelectrică Mintia – Deva P.L. X 764/2006 – aviz
20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006
pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea
investiţiilor în agricultură P.L. X 765/2006 – aviz
21. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2006
privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006 P.L.
X 766/2006 – aviz
22. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006
privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin
suprafeţe de pajişti în zona montană P.L. X 768/2006 – aviz
23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/2006
pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică,
ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007 P.L. X 769/2006 – aviz
24. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică P.L. X 770/2006 – aviz
25. Propunere legislativă pentru aplicarea unor articole, modificarea şi
completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificările şi
completările ulterioare P.L. X 771/2006 – aviz
26. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.376/2004 privind
bursele private P.L. X 772/2006 – aviz
27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) şi (2) din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.L. X 779/2006 – aviz
28. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
OLTCHIM -S.A. Râmnicu-Vâlcea P.L. X 780/2006 – aviz
29. Proiect de Lege privind intervenţiile active în atmosferă P.L. X
781/2006 – aviz
30. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid P.L. X
785/2006 – aviz
31. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu
modificările şi completările ulterioare P.L. X 737/2006 – aviz
32. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995 P.L. X 738/2006 – aviz
33. Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Otelec prin
reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş P.L. X 739/2006 – aviz
34. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni
militare P.L. X 786/2006 – aviz
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35. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006 P.L. X 788/2006 – aviz
36. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor P.L. X 792/2006
– aviz
37. 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
38. 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
39. 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
40. 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
41. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici prin care se
solicită demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice
628BP/2006– punct de vedere
42. 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
43. 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
44. Adresa Secretarului General prin care se transmite solicitarea Biroului
Permanent de a se reanaliza
punctul de vedere referitor la compatibilitatea
calităţii de deputat a domnului Bogdan Olteanu cu cea de membru al Comisiei de
privatizare C.E.C., şi în corelare cu dispoziţiile Legii nr.96/2006 527/BP/2006–
punct de vedere
45. Scrisoarea Asociaţiilor de revoluţionari de Revoluţionari din România prin
care se propune modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroi – martiri
şi luptători care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, nr.
341/2004.
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46. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi P.l.x 791/2006 - aviz

Lucrările Comisiei juridice a început cu examinarea proiectelor şi
propunerilor legislative, în avizare, din ordinea de zi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, s-a hotărât avizarea
negativă, cu majoritate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu amendament de adoptare în forma
iniţiatorului.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 32, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu majoritate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută pct. 46, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 37, în fond, a ordinii
de zi.
Domnul deputat Augustin Zegrean, a luat cuvântul, în calitate de
iniţiator.
Domnii deputaţi Gheorghe Gabor, Ioan Timiş şi Andras Levente Mate,
au arătat, în cuvântul luat, ca susţin adoptarea acestei propuneri legislative.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului
propunerea de respingere transmisă de Comisia de agricultură prin preraportul
transmis, care nu a fost respinsă, cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, domnul deputat Florin
Iordache a supus la vot propunerea de întocmire a unui raport favorabil, în forma
prezentată de iniţiatori, care să fie transmis Comisiei pentru agricultură. Cu
unanimitate de voturi, membrii Comisiei juridice au hotărât să transmită un raport
favorabil.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 38 din ordinea de zi.
În urma examinării cererii transmise de Secretarul general şi în raport
de prevederile Constituţiei României, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale Legii privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor, nr.96/2006, precum şi a opiniilor exprimate de către
membrii săi, Comisia juridică, de disciplină şi a constatat că domnul deputat
Alexandru Ciocâlteu, la data solicitării, se afla în stare de incompatibilitate, întrucât
funcţia de director general este o funcţie publică de autoritate în înţelesul art. 81
alin.(1) din Legea nr. 161/2003 şi ale prevedrilor art.15 alin 1 lit.a) din Legea
nr.96/2006.
Cu privire la pct. 39 din ordinea de zi, în urma examinării cererii
transmise de Secretarul general şi în raport de prevederile Constituţiei României,
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţie, Legii privind Statutul deputaţilor şi senatorilor,nr.96/2006,
Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, republicată, precum şi a opiniilor exprimate de
către membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-a constatat că domnul
deputat Marian Sorin Paveliu nu se află în stare de incompatibilitate, întrucât funcţia
de medic, persoană fizică autorizată, nu este o funcţie care întră în categoria
comercianţilor persoane fizice dintre cele prevăzute de art.15 alin 1 lit.a) din Legea
nr.96/2006, ci este o profesie liberală exercitată în cadrul cabinetului medical
individual, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998,
republicată.
Referitor la pct. 40 al ordinii de zi, s-a constatat în urma examinării
cererii transmise de Secretarul general şi în raport de prevederile Constituţiei
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României, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale Legii privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor, nr.96/2006, precum şi a opiniilor exprimate de către membrii săi,
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, doamna deputat Adina Ioana Văleanu nu
se află în stare de incompatibilitate, întrucât funcţia de director general al fundaţiei,
nu este o funcţie publică de autoritate în înţelesul art. 81 alin.(1) din Legea nr.
161/2003 şi nici de natura celor enumerate la art. 82 alin.(1) din aceeaşi lege, sau
dintre cele prevăzute de art.15 şi 16 din Legea nr.96/2006.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 41 al ordinii de zi.
În urma examinării documentaţiei transmise de Secretarul general şi în
raport de prevederile Constituţiei României, ale Legii nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministerială, republicată, cât şi ale Regulamentului Camerei
Deputaţilor, republicat, precum şi a opiniilor exprimate de către membrii săi,
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a constatat că potrivit prevederilor Legii
nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, răspunderea politică a Guvernului
şi a membrilor săi, precum şi răspunderea pentru faptele săvârşite de membrii
Guvernului în exerciţiul funcţiei lor, potrivit legii penale, constituie infracţiuni. Ca
atare, prevederile acestei legi nu sunt aplicabile în cauză, întrucât nu se angajează
răspunderea politică şi nici cea penală a domnului ministru Sebastian Vlădescu.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi şi-au exprimat rezerve cu privire la oportunitatea sesizării şi formulării
unui punct de vedere.
Cu privire la pct. 42, membrii Comisiei au hotărât să menţină punctul de
vedere iniţial, transmis la data de 2 mai 2006. Cu prilejul dezbaterilor, membrii
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi-au exprimat rezerve în ceea ce priveşte
oportunitatea sesizării şi formulării unui punct de vedere în sensul celui solicitat.
Referitor la pct. 43, membrii Comisiei au precizat că exprimarea votului
de către deputaţi la mai multe pupitre, reprezintă o încălcare a Regulamentului
Camerei Deputaţilor şi a Statutului deputaţilor şi senatorilor care , potrivit
dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, se pedepseşte cu interzicerea participării la lucrările Camerei pe o
perioadă de până la 15 zile.
Cu privire la pct. 44 al ordinii de zi, membrii Comisiei au constatat că
Adresa nr. 527/BP/2006 a rămas fără obiect.
Referitor la pct. 45, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
au luat act de solicitarea adresată Comisiei de către Asociaţiile Revoluţionarilor din
România cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de
zi. Domnul deputat Florin Iordache a luat cuvântul în calitate de iniţiator.
Dezbaterile generale cu privire la această iniţiativă legislativă au avut
loc într-o şedinţă anterioară.
Titlul legii a fost adoptat, cu unanimitate e voturi.
Preambulul articolului unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
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Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a formulat un
amendament de modificare la articolul unic al propunerii legislative. Supus la vot,
amendamentul formulat a fost adoptat, cu unanimitate e voturi.
Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul ei, a fost adoptată, cu
unanimitate de voturi, urmând a se întocmi în acest sens un raport favorabil care să
fie transmis plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al
ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport, precum şi cu cei ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale.
Şedinţa comună a fost condusă de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu,
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Dezbaterile au continuat de la art. 18, alin. (5) din proiectul de lege
suspus dezbaterii.
Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă, a supus
la vot amendamentul de eliminare depus de Grupul PRM şi domnul deputat Adrian
Moisoiu, care a fost respins cu majoritate de voturi (7 voturi pentru şi 23 de voturi
împotrivă).
Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă a declarat
încheiate lucrările şedinţei comune, din lipsă de cvorum.
Lucrările Comisiei juridice au continuat în şedinţă separată, cu
examinarea pct. 5 şi 6, în fond, din ordinea de zi. La solicitarea reprezentanţilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor, dezbaterea acestor puncte a fost amânată
pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al
ordinii de zi.
Domnul deputat Florin Iordache a luat cuvântul în calitate de iniţiator.
Domnul deputat Augustin Zegrean a solicitat, în cuvântul luat,
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere, a
fost adoptată, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru respingere şi 4 voturi
împotrivă).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Nicolae
Mircovici.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, fiind adoptat amendamentul
Comisiei juridice.
Titlul Cap. I a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 1 şi 2 au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice.
Art. 3 şi 4 au fost eliminate de către Comisie.
Alin. (1) al art. 5 a fost adoptat în forma propusă de Comisie. Alin. (2) a
fost eliminat. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. (4) a
fost eliminat. La propunerea Comisiei a fost adoptat un alineat nou, care prin
renumerotare a devenit alin. (3).
La art. 6 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
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Art. 7 a fost eliminat.
Ca urmare a acceptării amendamentului Comisiei juridice, a fost
introdus un nou articol.
La titlul Cap. II a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
Titlul Secţiunii 1 a fost adoptat în forma de la Senat.
La art. 8 şi 9 au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice.
La art. 10, alin. (1) a fost eliminat. La alin. (2) şi (3) au fost adoptate
amendamentele Comisiei juridice. Alin. (4)-(10) au fost eliminate. La alin. (11) şi
(12) au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice. După acest alineat a fost
introdus un alineat nou, ca amendament al Comisiei juridice, care prin renumerotare
devine alin. (5).
La art. 11, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin.
(2)-(4) au fost eliminate. Alin. (5) a fost reformulat prin amendamentul Comisiei
juridice, devenind alin. (2).
La art. 12 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
După art. 12 a fost introdus un articol nou, ca amendament al Comisiei.
La art. 13 şi 14 au fost adoptate amendamentele Comisiei.
La titlul Secţiunii a 2-a a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La art. 15, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei. La alin. (2) a
fost adoptat amendamentul formulat de către domnii deputaţi Sergiu Andon şi
Andras Levente Mate. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (4)(8) au fost eliminate.
La art. 16, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a
fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul
Comisiei.
Art. 17 a fost eliminat.
La titlul Secţiunii a 3-a a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La preambulul art. 18 a fost adoptat amendamentul Comisiei. La lit. a) a
fost adoptat amendamentul Comisiei. Lit. b) a fost eliminată. La lit. c) şi d) au fost
adoptate amendamentele Comisiei.
La preambulul art. 19 a fost adoptat amendamentul Comisiei. La lit. a)c) au fost, de asemenea, adoptate textele amendate de Comisie. Lit. d) a fost
menţinută în forma adoptată de Senat. La lit. e) şi f) au fost adoptate amendamentele
Comisiei.
La titlul Secţiunii a 4-a a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La preambulul art. 20 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Lit. a)-d)
au fost menţinute în forma adoptată de Senat. După lit. d) a fost introdusă o nouă
literă, lit. e) şi un alineat nou, alin. (2), ca amendamente ale Comisiei.
La preambulul alin. (1) al art. 21 a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La lit. a) a fost, de asemenea adoptat amendamentul Comisiei. Lit. b) a fost
menţinută în forma adoptată de Senat. LA alin. (2) a fost adoptat amendamentul
Comisiei.
La titlul Cap. III a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La titlul Secţiunii 1-a a fost, de asemenea, adoptat amendamentul
Comisiei.
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La art. 22, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a
fost eliminat. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (4)-(6) au fost
eliminate. La alin. (7) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (8) a fost
eliminat. La alin. (9) şi (10) au fost adoptate amendamentele Comisiei.
La art. 23, alin. (1), preambulul şi lit. a) au fost adoptate în forma
propusă de Comisie. Lit. b) a fost eliminată. La lit. c)-f) au fost adoptate
amendamentele Comisiei. Lit. g) şi h) au fost eliminate. La alin. (2) a fost adoptat
amendamentul Comisiei.
La art. 24 a fost adoptat amendamentul Comisiei.
Art. 25, alin. (1) a fost menţinut în forma adoptată de Senat, iar la alin.
(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei.
Alin. (1) al art. 26 a fost eliminat. Alin. (2) a fost menţinut în forma
adoptată de Senat.
Preambulul alin. (1) al art. 27 a fost menţinut în forma adoptată de
Senat. La lit. a) şi b) au fost adoptate amendamentele Comisiei. Lit. c) şi d) au fost
menţinute în forma adoptată de Senat. La lit. e) a fost adoptat amendamentul
Comisiei. La lit. f) a fost menţinut textul adoptat de Senat. La lit. g) a fost adoptat
amendamentul Comisiei. Alin. (2) a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 28, alin. (1) şi (2) au fost adoptate amendamentele Comisiei.
Alin. (3) a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 29, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) şi
(3) au fost menţinute în forma adoptată de Senat.
Art. 30, alin. (1) şi (2) au fost menţinute textele adoptate de Senat, iar
alin. (3) a fost eliminat. Prin adoptarea amendamentului Comisiei, au fost introduse
două noi alineate, care prin renumerotare au devenit, alin. (3) şi (4).
Art. 31 a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 32 a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La titlul Secţiunii a 2-a a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La art. 33, alin. (1) şi (2) au fost adoptate amendamentele Comisiei.
Alin. (3) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Alin. (3) a fost menţinut în
forma adoptată de Senat. La alin. (4) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin.
(5) a fost eliminat.
La art. 34 a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La titlul Secţiunii a 3-a a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La art. 35 şi 36 au fost adoptate amendamentele Comisiei.
Titlul Secţiunii a 4-a a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 37, alin. (1) şi (2) au fost adoptate amendamentele Comisiei.
Alin. (3) şi (4) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La alin. (5) a fost
adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (6) a fost menţinut în forma adoptată de
Senat. La alin. (7) a fost adoptat amendamentul Comisiei. După alin. (7) a fost
introdus un alineat nou, alin. (8), ca amendament al Comisiei.
La art. 38, alin. (1) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin.
(2)-(4) au fost adoptate amendamentele Comisiei.
Art. 39 a fost menţinut înforma adoptate de Senat.
La art. 40 a fost adoptat amendamentul Comisiei.
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După art. 40 a fost introdus un nou articol, ca amendament al domnului
deputat Dragoş Ujeniuc.
Titlul Cap. IV a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 41, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a
fost eliminat.
Art. 42 a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
Art. 43 a fost eliminat.
La art. 44- 47 au fost adoptate amendamentele Comsiei.
La art. 48, alin. (1) şi (2) au fost adoptate amendamentele Comisiei, iar
alin. (3) a fost eliminat.
Supusă la vot propunerea legislativă, în integralitatea sa, a fost adoptată,
cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al ordinii
de zi. Domnul deputat Dragoş Ujeniuc, ţinând cont de motivele invocate de
preşedintele României în cererea de reexaminare, a solicitat respingerea acestei
iniţiative legislative.
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, iar din partea ANRP a participat doamna Ingrid Zaarour,
preşedinte.
Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, cu unanimitate
de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 13, 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 şi doamna Violeta
Belegante, şef serviciu, iar din partea ANRP a participat doamna Ingrid Zaarour,
preşedinte.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât să transmită
plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere, adoptat cu majoritate de voturi
(11 voturi pentru respingere şi 5 voturi împotrivă).
Cu privire la pct. 8 şi 9, în fond, din ordinea de zi, s-a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, pentru a se crea un colectiv care să analizeze
cele două propuneri legislative şi să depună un raport în acest sens, care să fie
discutat în Comisie. Din acest colectiv fac parte domnii deputaţi: Cornel Ştirbeţ,
George Băeşu, Petre Ungureanu, Mircea Grosaru şi Augustin Zegrean. Membrii
Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru,
3 voturi împotrivă şi o abţinere).
Referitor la pct. 10 şi 11, în fond, din ordinea de zi, domnul deputat
Augustin Zegrean a solicitat amânarea dezbaterilor pentru a putea fi dezbătute
împreună. Propunerea de amânare a fost adoptată de Comisie, cu unanimitate de
voturi.
De asemenea, şi pct. 16, din ordinea de zi a fost amânat pentru a fi
dezbătut într-o şedinţă ulterioară, fiind necesară punerea de acord a textului legii cu
prevederile Constituţiei României, republicată.
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Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 17, în fond, al ordinii
de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Culturii şi Cultelor, domnii Adrian Lemeni, secretar de stat şi Ionuţ Corduneanu,
consilier juridic.
Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au continuat de la art. 19.
Alin. (1) şi (2) ale art. 19 au fost menţinute în forma adoptată de Senat.
Alin. (1) al art. 20 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin.
(2) al art. 20 a fost adoptat amendamentul depus de domnul deputat Sergiu Andon.
Amendamentul de eliminare depus de Comisia de învăţământ a fost respins. La alin.
(3) a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc. Alin.
(4) a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 21 a fost adoptat amendamentul depus de domnul deputat Sergiu
Andon, iar amendamentul transmis de Comisia de învăţământ a fost respins.
La alin. (1) al art. 22 a fost menţinut textul adoptat de Senat, iar
amendamentul de eliminare propus de Comisia pentru învăţământ a fost respins. De
asemenea, şi la alin. (2) a fost menţinut textul de la Senat, amendamentul depus de
Comisia de învăţământ şi cel depus de Grupul PRM fiind respinse.
Titlul Secţiunii a 3-a a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La alin. (1) al art. 23, au fost formulate în timpul dezbaterilor mai multe
propuneri de îmbunătăţire a textului.
Domnul deputat Atilla Varga, preşedintele de şedinţă, a suspendat
lucrările şedinţei comune din lipsă de cvorum.
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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