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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 24.05.2007 
Nr. 31/634 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 21-23 mai 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 21 mai 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, 
George Băeşu, Traian Dobre, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Liviu Bogdan 
Ciucă, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente 
Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb. Au absentat domnii deputaţi: Florin Iordache, 
Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Cristian Valeriu Buzea, Liana Dumitrescu, Victor Viorel 
Ponta, Tamas Sandor, Florentina Toma, Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin Zegrean. 

În ziua de 22 mai 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Cristian Valeriu Buzea, 
Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, domnul deputat 
Ştefan Buciuta în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu, domnul deputat Petru 
Tărniceru în locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu şi domnul deputat 
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş. Au absentat 
domnii deputaţi: Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Victor Viorel Ponta, Florentina Toma, 
Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin Zegrean. 

În ziua de 23 mai 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Liviu Bogdan Ciucă (substituit în 
prima parte a şedinţei de doamna deputat Lia Ardelean), Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, 
Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, 
Tamas Sandor, domnul deputat Adrian Moisoiu în locul domnului deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Daniel 
Buda, domnul deputat Valentin Boşneac în locul domnului deputat Traian Dobre şi 
domnul deputat Aurel Vainer în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu. Au absentat 
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Răzvan Bobeanu, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel 
Ponta, Florentina Toma, Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin Zegrean. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Ioan Timiş, vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
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1. Propunerea legislativă pentru completarea 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 Publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 P.l.x 309/2007 – fond 

2. Propunerea legislativă privind participarea României la procesul 
decizional din cadrul Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de 
Uniunea Europeană P.l.x 310/2007 – fond 

3. Propunerea legislativă privind personalul Curţii Constituţionale P.l.x 
264/2007 – fond 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 59/1934 
asupra cecului P.l.x 932/2006 – fond 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 - 
Codul familiei, republicată P.L.x 149/2007 – fond 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L. x 610/2006 – fond 

7. Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată 
P.L.x 44/2007 – fond 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană P.L.x 192/2007 – fond 

9. Proiectul de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor 
aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea 
în cartea funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de proprietate sau a 
oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică şi pentru scoaterea terenurilor 
extravilane din circuitul agricol P.L. x 198/2007 – fond 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei 
P.L. x 230/2007 fond  

11. Propunerea legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie în 
România P.l. x 294/2007 – fond 

12. Propunerea legislativă privind profesiile liberale P.l. x 931/2006 – fond 
13. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă P.L. 
x 43/2007 – fond 

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. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii P.L. x 277/2007 – fond 
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17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Titlului XI din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente P.l. x 266/2007 – fond 

18. Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 P.l 
x 268/2007 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată P.l. x 317/2007 – fond 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.l. x 96/2007 – fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 142/2004 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 P.l. x 199/2007 – fond 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.L.x 
319/2007 – fond  

23. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.93/1997 privind 
declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş P.L.x 324/2007 – fond 

24. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile 
proprietate 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 10 februarie 1947 P.l.x 104/2007 – 
fond 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x 327/2007 - fond 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 328/2007 - fond 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor 
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, 
precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de 
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România P.l.x 334/2007 - fond 

28. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 
privind taxele judiciare de timbru P.l.x 335/2007 - fond 

29. 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 338/2007 - fond 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 339/2007 - fond 

31. Propunerea legislativă privind Conducerea auto cu însoţitor începând cu 
17 ani P.l.x 349/2007 - fond 
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32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane P.l.x 342/2007 - 
fond 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie1989 P.l.x 343/2007 - fond 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, art.16 şi art.17 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie-22 decembrie 1989P.l.x 945/2006 - fond 

35. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 
naţionalitate română P.l.x 51/2007 - fond 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din 
1 martie 1991 privind Cetăţenia română P.l.x 801/2006 - fond 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75 din 
16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice P.l.x 
348/2007 - fond 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 
privind 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 371/2007 - fond 

39. Proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, modificată prin Legea 
nr.564/2004 P.L.x 380/2007 - fond 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.l.x 361/2007 - 
fond 

41. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul 
I - Modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele 
măsuri adiacente P.l.x 363/2007 - fond 

42. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 366/2007 - fond 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 privind 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice P.l.x 367/2007 - fond 

44. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 - 
fond 

45. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor 
ortodox şi greco-catolic P.l.x 369/2007 - fond 

46. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor 
bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult P.l.x 370/2007 - fond 

47. Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a 
notarilor publici şi a activităţii notariale P.l.x 359/2007 - fond 
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48. Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea procedurii legislative P.l.x 
356/2007 - fond 

49. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.347/2006 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989 nr. 341/2004 P.l.x 355/2007 - fond 

50. Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile 
cu destinaţia de locuinţe P.l.x 353/2007 - fond 

51. Proiectul de Lege privind soluţionarea asigurării locuinţei unor categorii 
de chiriaşi evacuaţi din imobilele retrocedate foştilor proprietari sau moştenitorilor 
acestora P.l.x 354/2007 - fond 

52. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 P.l.x 375/2007 - fond 

53. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a 
artiştilor interpreţi sau executanţi din România P.l. x 360/2007 - aviz 

54. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru 
privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar cu modificările 
şi completările ulterioare P.l. x 362/2007 - aviz 

55. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament 
Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în 
subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente 
acesteia P.L.x 373/2007 – aviz 

56. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru 
instituirea indemnizaţiei de merit P.L.x 374/2007 – aviz 

57. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război P.l.x 376/2007 – aviz 

58. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război P.l.x 
377/2007 – aviz 

59. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind 
autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le 
au în administrare P.L. x 378/2007 – aviz 

60. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare P.L. x 379/2007 – aviz 

61. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali P.l. x 381/2007 – aviz 

62. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice " Gheorghe Ionescu-Şişeşti" P.L. x 382/2007 
– aviz 
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63. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - 
Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 P.l. x 
383/2007 – aviz 

64. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.555 din 
02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului 
'Petrom' - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 
06.12.2004 P.l. x 384/2007 – aviz 

65. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind 
Statutul asistentului social P.l. x 329/2007 – aviz 

66. Adresa Biroului permanent referitoare la atitudinea şi comportamentul 
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua de 19 februarie 2007 (Nr. 415BP). 

67. Cererea din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
referitoare la petiţia depusă de domnul Mareşi Dumitru, fost deputat în Parlamentul 
României în perioada 1992-1992 (Nr. 358). 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în 
avizare.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 53, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 54, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 55, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu amendament de modificare 
din lege de respingere a ordonanţei în lege de adoptare a ordonanţei. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 56, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 57, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 58, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 59, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 60, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 61, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 62, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu precizarea ca la dezbaterea în 
fond Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii să ţină 
seama de observaţiile şi propunerile cuprinse în punctul de vedere transmis de către 
Guvern. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 63, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 64, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 35, în fond, al 

ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
menţinerea raportului iniţial al celor două comisii. 

Domul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de menţinere a raportului iniţial, care a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere). 

Referitor la pct. 44, 45 şi 46 membrii celor două Comisii au hotărât 
mânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară pentru a fi discutate împreună. 

 
Şedinţa Comisiei juridice a continuat, în şedinţă separată, cu examinarea 

pct. 17, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, din partea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, domnul Teodor Kilaiditis, director. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei cât şi invitatul. 
Domnul deputat Ioan Timiş, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 

acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată, cu 
unanimitate de voturi. 

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

La dezbateri a participat, din partea Jandarmeriei Române, domnul 
Costică Silion, inspector general şi domnul Sorinel Constantin, consilier juridic, din 
partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, doamna Nicoleta Enache, 
consilier juridic, domnul Radu Constantin, consilier juridic şi domnul Octavian 
Ghercu, consilier juridic. 

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

La solicitarea domnului deputat Gheorghe Gabor dezbaterea acestui punct 
al ordinii de zi a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef serviciu, Claudia 
Roşianu, consilier juridic şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. De asemenea, la 
dezbateri au mai participat, domnii senatori Marius Marinescu şi Nicolae Vlad Popa, 
în calitate de iniţiatori. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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Domnii deputaţi Traian Dobre şi Andras Levente Mate, au solicitat, în 
cuvântul luat, respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de 
respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 23, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat domnul senator Nicolae Vlad Popa, în calitate de 
iniţiator. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului, titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi 
în forma de la Senat. 

Titlul articolului unic a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de 
voturi în forma de la Senat. 

Supus la vot, proiectul e lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Referitor la pct. 2, în fond, al ordinii de zi, iniţiatorul propunerii 
legislative supuse examinării a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Şedinţa a continuat cu examinare pct. 3, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 

Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef serviciu, Claudia 
Roşianu, consilier juridic şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot titlul 
propunerii legislative, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma propusă 
de iniţiatori. 

Titlul Cap. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 1 şi 2 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma 

iniţiatorilor. 
La art. 3 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă),  

amendamentul Comisiei. 
La art. 4 şi 5 au fost adoptate amendamentele Comisiei. 
Titlul Cap. II a fost adoptat în forma prezentată de iniţiatori. 
Art. 6 şi 7 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma 

iniţiatorilor. 
La art. 8-11 au fost adoptate amendamentele Comisiei. 
La alin. (1) şi (2) ale art. 12 au fost adoptate amendamentele Comisiei, iar 

alin. (3) a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
Art. 13-15 au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori. 
Alin. (1) al art. 16 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. La alin. 

(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (3) al art. 16 a fost adoptat în forma 
propusă de iniţiatori. La alin. (4) a fost adoptat amendamentul de eliminare formulat 
de domnul deputat Gheorghe Gabor. 

Titlul Cap. III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 17 şi 18 au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori. 
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Alin. (1) al art. 19 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. La alin. 
(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (3)-(6) ale art. 16 au fost adoptate în 
forma propusă de iniţiatori. La alin. (7) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 

La alin. (1) al art. 20 a fost adoptat amendamentul domnului deputat 
Gheorghe Gabor. Alin. (2)-(4) au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori. 

La art. 21  a fost adoptat textul propus de către iniţiatori. 
La alin. (1) al art. 22 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a 

fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
Art. 23 şi 24 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma 

iniţiatorilor. 
Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul ei, a fost adoptată, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă, respectiv domnii deputaţi Ioan Ghişe şi 
Cosmin Popp). 

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

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef serviciu, Claudia 
Roşianu, consilier juridic şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. 

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

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), să menţină raportul iniţial întocmit. 

Referitor la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, a fost solicitată amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară de către domnul deputat Ioan Bivolaru. 

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

La dezbateri a participat din partea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Lucian Diniţă, şef serviciu 

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

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

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef serviciu, Claudia 
Roşianu, consilier juridic şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot titlul 
proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, cu amendamente 
formulate de Ministerul Justiţiei şi însuşite de Comisie. 

Articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de 
la Senat. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
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Art. I din ordonanţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. După art. I 
au fost introduse trei noi articole, respectiv art. I1, I2 şi I3, ca amendamente ale 
Comisiei, care au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 

Art. II-V din ordonanţă au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de 

zi. 
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 

Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef serviciu, Claudia 
Roşianu, consilier juridic şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. 

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

În urma luărilor de cuvânt, şi a votului majoritar exprimat (o abţinere), 
membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui raport de respingere care să fie transmis 
plenului Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat din partea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, domnul Mihai Busuioc, director şi doamna Lavinia Stoica, 
consilier. De asemenea, la dezbateri a mai participat şi doamna deputat Lia Ardelean, 
în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Gheorghe Sârb, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii de zi pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la pct. 11-15 din ordinea de zi, domnul deputat Ioan Ghişe a 
solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea dezbaterii 
acestor iniţiative în cadrul aceleiaşi şedinţe. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 49, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri a participat, din partea Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor, domnul Dorel Căminescu, secretar general. 

În urma luărilor de cuvânt şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât respingerea acestei iniţiative legislative, întrucât a rămas fără obiect. 

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

La dezbateri a participat din partea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Lucian Diniţă, şef serviciu 

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

Domnii deputaţi Tamas Sandor şi Florin Iordache, în cuvântul luat, au 
solicitat respingerea acestei propuneri legislative. 

Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere), urmând a se întocmi un raport preliminar care să 
fie transmis Comisiei pentru industrii şi servicii, sesizată, de asemenea, pentru 
dezbatere în fond. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 31, în fond, al ordinii 
de zi. 
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La dezbateri a participat din partea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Lucian Diniţă, şef serviciu 

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

Domnii deputaţi Florin Iordache şi Cosmin Popp, au solicitat, în cuvântul 
luat, respingerea acestei propuneri legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere 
a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 52, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, domnul Daniel Dicu, director. 

Domnul deputat Cosmin Popp, susţinut şi de către domnii deputaţi Sergiu 
Andon şi Tamas Sandor, a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, 
în vederea depunerii unor amendamente de către domnul deputat Daniel Buda. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a fost respinsă, cu majoritate de 
voturi ( 8 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi     
(3 abţineri), în forma venită de la Senat. 

Preambulul articolului unic a fost, de asemenea, adoptat, cu majoritate de 
voturi  (3 abţineri), în forma venită de la Senat. 

La art. 4 din Legea nr. 407/2006 a fost introdus un nou alineat, alin. (2), 
prin adoptarea amendamentului domnilor deputaţi Florin Iordache, Gheorghe Gabor şi 
George Băeşu, cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

La art. 15, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 407/2006 au fost reformulate prin 
adoptarea amendamentelor domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor, cu 
majoritate de voturi (3 abţineri). 

La alin. (2) al art. 21  din Legea nr. 407/2006 a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi (3 abţineri), amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe 
Gabor. 

Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
continuării dezbaterilor cu privire la această iniţiativă legislativă. Supusă la vot,  
propunerea de amânare a fost adoptată, cu majoritate e voturi (10 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă şi o abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 24, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri a participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, doamna Alexandra Brasat, consilier şi domnul deputat Aurel 
Vainer, în calitate de iniţiator. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat menţinerea 
raportului iniţial de respingere al Comisiei. Supusă la vot această propunere a fost 
adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Referitor la pct. 29, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Florin 
Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea, care a fost adoptată, cu unanimitate 
de voturi. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 22, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef serviciu, Claudia 
Roşianu, consilier juridic şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în 
forma de la Senat. 

Art. I şi II din legea supusă dezbaterii au fost, de asemenea, adoptate, 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. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 33, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana Maria Valica, director şi domnul deputat 
Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Adrian Moisoiu, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii de zi, precum şi cu privire la pct. 34, 
pentru a fi prezent la dezbateri şi un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării. 

Cu privire la pct. 37, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), respingerea propunerii legislative. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 42, în fond, al ordinii de 
zi. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost 
adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat încheiată 
şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat 
dezbaterilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie 
amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 

            
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 
 
 


