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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 06.06.2007 
Nr. 31/706 

 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 04-06 iunie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 4 iunie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
George Băeşu, Traian Dobre, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel 
Buda, Liana Dumitrescu (substituită în prima parte a şedinţei de către domnul 
deputat Firczak Gheorghe), Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor şi Augustin 
Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Florin Iordache, Ioan Timiş, Florina 
Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu 
Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Ioan Ghişe, Victor Viorel 
Ponta, Florentina Toma şi Sorin Gabriel Zamfir. 

În ziua de 5 iunie 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Liviu 
Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu (substituită în prima parte a 
şedinţei de către doamna deputat Oana Manolescu), Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, 
Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Tamas 
Sandor, Florentina Toma, Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Florin 
Iordache, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, 
Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor 
Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Sorin Gabriel Zamfir. 

În ziua de 6 iunie 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Gheorghe 
Gabor, Andras Levente Mate şi Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, 
Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ioan Ghişe, Ion 
Gonţea, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, 
Tamas Sandor, Florentina Toma şi Sorin Gabriel Zamfir. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat George Băeşu, secretar. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
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1. 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 

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

3. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x 
503/2006 – fond 

4. Propunerea legislativă privind profesiile liberale P.l. x 931/2006 – 
fond 

5. Audierea domnului Tudorel Toader, candidatul propus de Grupul 
parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor, pentru funcţia de judecător la Curtea 
Constituţională (Nr. 692/BP). 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

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

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

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

13. 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 

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

15. 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 



 3

împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în 
România P.l.x 334/2007 - fond 

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

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane P.l.x 342/2007 
- fond 

18. 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 

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

20. Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 
a notarilor publici şi a activităţii notariale P.l.x 359/2007 - fond 

21. Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea procedurii legislative 
P.l.x 356/2007 - fond 

22. 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 

23. 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 

24. Propunerea legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea 
temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care 
după 21 decembrie 1989 au acţionat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv 
pentru separatism teritorial P.l.x 285/2007- fond comun cu membrii Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

25. Proiectul de Lege privind obligaţia statului de a asigura locuinţă 
pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naţionalizat care se retrocedează 
foştilor proprietari P.L.x 259/2007 – fond 

26. Propunerea legislativă Legea lustraţiei fiscale P.l.x 337/2007 – fond 
27. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modificarea altor legi P.L.x 824/2006 – fond 

28. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură 
penală P.l.x 933/2006 - fond 

29. 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  

30. Lege pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de 
activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de 
doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale P.l.x 627/2005 – fond. 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 230/14.03.2007. 
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31. Lege privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, în 
subordinea Guvernului României P.l.x 674/2006 – fond. Reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 16/10.01.2007. 

32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată P.L.x 919/2006 – fond. Reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui 
României. 

33. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 
– fond comun cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

34. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al 
cultelor ortodox şi greco-catolic P.l.x 369/2007 - fond comun cu membrii Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

35. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor 
bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult P.l.x 370/2007 - fond comun cu 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

36. Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălţarea de 
biserici P.l. x 399/2007 – aviz 

37. Propunerea legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 P.l. x 403/2007 - aviz 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar P.l.x 404/2007 – aviz 

39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar P.l.x 411/2007 – aviz 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 
89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar P.l.x 
412/2007 – aviz 

41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată P.L.x 
405/2007 – aviz 

42. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate 
şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor P.L. x 
407/2007 – aviz 

43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.258 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L. x 409/2007 – aviz 

44. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l. x 416/2007 – aviz 

45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor P.l. x 417/2007 – aviz 



 5

46. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind codul fiscal P.l. x 
419/2007 – aviz 

47. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
aparatului de lucru al Guvernului P.L. x 420/2007 – aviz 

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

 
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. 36, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 41, în avizare, Comisia 
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, Comisia 
a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, 

al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna 

Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu, consilier 
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juridic, iar din partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, 
domnul Arin Stănescu, preşedinte. 

Dezbaterile cu privire la acest punct al ordinii de zi au continuat de la 
art. 25 din ordonanţa supusă examinării. În urma luărilor de cuvânt, membrii 
Comisiei au hotărât menţinerea textului în forma din ordonanţă. Amendamentul 
domnului deputat Mircea Grosaru a fost respins, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotriva respingerii), iar amendamentul domnului deputat Augustin Zegrean a 
fost respins cu unanimitate de voturi. 

La art. 26-28 au fost menţinute textele din ordonanţă. 
Alin. (1) şi (2) ale art. 29 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 

După alin. (2) au fost introduse două noi alineate, alin. (21) şi (22), ca amendamente 
ale domnului deputat Mircea Grosaru. Alin. (3) a fost menţinut în forma din 
ordonanţă. După alin. (3) a fost introdus un alineat nou, alin. (4), ca amendament al 
domnului deputat Mircea Grosaru. 

La art. 30 textul a fost reformulat de către reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei, fiind adoptat, cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Art. 31 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Alin. (1) al art. 32 a fost menţinut în forma din ordonanţă. Alin. (2) al 

art. 31 a fost modificat prin adoptarea amendamentului formulat de către domnii 
deputaţi Gheorghe Gabor şi Augustin Zegrean. Alin. (3) şi (4) ale acestui articol au 
fost menţinute în forma din ordonanţă. 

La alin. (1) al art. 33 a fost completat prin adoptarea amendamentului 
domnului deputat George Băeşu. 

Alin. (2)-(8) au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
La art. 34 a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul 

deputat George Băeşu. 
Titlul Cap. IV a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Art. 35 şi 36 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. V a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Alin. (1) şi (2) ale art. 37 au fost menţinute în forma din ordonanţă. La 

alin. (3) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Mircea Grosaru şi George 
Băeşu. Alin. (4) a fost menţinut în forma din ordonanţă. 

Art. 38 şi 39 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Alin. (1) al art. 40 a fost menţinut în forma din ordonanţă. Alin. (2) al 

acestui articol a fost modificat prin amendamentul domnului deputat Mircea 
Grosaru. Alin. (3)-(5) au fost menţinute în forma din ordonanţă. 

Art. 41-43 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. VI a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Titlul Secţiunii 1-a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din 

ordonanţă. 
Art. 44 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Alin. (1) al art. 45 a fost menţinut în forma din ordonanţă, iar la alin. 

(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei, respectiv înlocuirea termenului de 
„regulament” cu „statut”, înlocuire care urmează a se face în tot cuprinsul 
ordonanţei. 
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La alin. (1) al art. 46 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Sergiu Andon şi Traian Dobre. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Mircea Grosaru. 

Art. 47 şi 48 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Secţiunii a 2-a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 

din ordonanţă. 
Art. 49 a fost modificat prin amendamentul domnului deputat Mircea 

Grosaru. 
Art.50 şi 51au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Alin. (1)-(3) ale art. 52 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 

După alin. (3) a fost introdus un alineat nou, alin. (4), ca amendament al domnului 
deputat Mircea Grosaru. 

După art. 52 a fost introdus un nou articol, art. 521, ca amendament al 
domnului deputat Mircea Grosaru. 

Art. 53-55 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Secţiunii a 3-a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 

din ordonanţă. 
Art. 56-61 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. VII a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Titlul Secţiunii 1-a a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. 62 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Mircea 

Grosaru, respectiv de eliminare din expresia „Tabloul UNPIR” a prescurtării 
„UNPIR”, urmând a se opera în tot cuprinsul ordonanţei. 

Art. 63 şi 64 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Secţiunii a 2-a a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Art. 65-67 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. VIII a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Art. 68 şi 69 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. IX a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Art. 70 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. 71 a fost adoptat amendamentul de abrogare depus de către 

domnul deputat Sergiu Andon. 
Titlul Cap. X a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. 72 şi 73 au fost menţinute textele din ordonanţă. 
Alin. (1) şi (2) ale art. 74 au fost menţinute în forma din ordonanţă. La 

alin. (3) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Mircea Grosaru. 
Art. 75-77 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
De asemenea, şi anexa la ordonanţă a fost menţinută în forma din 

ordonanţă. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a precizat că 

votul final cu privire la această iniţiativă legislativă urmează să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii 
de zi. 

La şedinţa Comisiei a participat şi domnul Tudorel Toader, în calitate 
de candidat. 
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Domnul Tudorel Toader a făcut o scurtă prezentare a documentaţiei 
depuse la dosar. 

Membrii Comisiei au luat cuvântul pentru a adresa întrebări 
candidatului sau pentru a-şi exprima punctele de vedere referitor la candidatura 
domnului Tudorel Tudor. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
avizarea favorabilă a candidaturii domnului Tudorel Toader pentru funcţia de 
judecător la Curtea Constituţională. Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă a candidaturii. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale privind punctele 24, 33, 34 şi 35. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
verificarea cvorumului celor două comisii. În urma verificării, domnul deputat 
Nicolae Păun a constatat că cele două comisii nu sunt în cvorum, suspendând 
şedinţa comună. 

 
Domnul deputat George Băeşu, preşedintele de şedinţă, a declarat 

încheiată şi şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din lipsă de 
cvorum, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru 
o şedinţă ulterioară. 
         
 
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 


