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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  

Bucureşti, 25.10.2007 
Nr. 31/1148 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 22-24 octombrie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 22 octombrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, 
Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, 
Gheorghe Sârb, domnul deputat Mircea Puşcă l-a substituit pe domnul deputat Tiberiu 
Bărbuleţiu, domnul deputat Mihăiţă Calimente l-a substituit pe domnul deputat Ioan 
Ghişe, domnul deputat Valeriu Ungureanu l-a substituit pe domnul deputat  Victor 
Viorel Ponta, domnul deputat Marton Arpad l-a substituit pe domnul deputat Tamas 
Sandor, domnul deputat Iulian Manda a substituit-o pe doamna deputat  Florentina 
Toma şi domnul deputat Andrian Mihei l-a substituit pe domnul deputat Sorin Gabriel 
Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, 
Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Cristian Valeriu Buzea, Cristian 
Sorin Dumitrescu, Mircea Grosaru şi Cosmin Popp. 

În ziua de 23 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion 
Gonţea, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, 
Florentina Toma, domnul deputat Emilian Frâncu l-a substituit pe domnul deputat  
Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Răzvan 
Bobeanu, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian 
Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta  şi Cosmin 
Popp. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 24 octombrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, Ioan 
Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea şi Tamas Sandor. Au 
absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu,  
Cristian Valeriu Buzea,  Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, 
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Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Florentina Toma şi Sorin Gabriel 
Zamfir. 

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

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. 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 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
justiţiei P.L.x 670/2007 – fond 

3. Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x 609/2007 
– fond.  

4. 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. 

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

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 649/2007 – fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind 
circulaţia pe drumurile publice P.l.x 650/2007 – fond 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism P.L.x 7/2007 – fond. 
Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României. 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI 
"Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 665/2007 – fond  

10. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.x 502/2007 - fond. 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor 
sociale P.L.x 673/2007 - aviz 

12. Proiectul de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor P.L.x 674/2007 – aviz 

13. Proiectul de Lege privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 
managementului substanţelor chimice  P.L.x 675/2007 – aviz 
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14. Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane P.L.x 
676/2007 - aviz. 

15. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă P.L. x 677/2007 - aviz 

16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium din 
municipiul Oradea, judeţul Bihor P.L.x 679/2007 – aviz 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal P.L.x 680/2007 – aviz 

18. Propunerea legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004 
P.l.x 647/2007 – aviz 

19. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea lit.c) de la 
art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor P.l.x 651/2007 - aviz 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 79 din Legea nr.69 
din 28 aprilie 2000, Legea educaţiei fizice şi sportului P.l. x 655/2007 - aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind 
statutul poliţistului P.l.x 623/2007 – aviz 

22. Propunerea legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali P.l.x  625/2007 – aviz 

23. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Sâmpetru German, 
jud. Arad P.l.x 626/2007 – aviz 

24. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 P.l.x 695/2007 – aviz 
25. Adresa Secretarului General prin care recomandă Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, să-l audieze pe domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în legătură cu cererea adresată 
Camerei Deputaţilor (Nr. 1099/BP). 

26. Scrisoarea Instituţiei Avocatului Poporului referitoare la o petiţie a 
doamnei Tatomir Cati Mihaiela adresată Colegiului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii (Nr. 1152/BP). 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi. 
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Justiţiei, doamna Peter Zsuzsanna, secretar de stat şi doamna Nicoleta 
Bosac, director. 

Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au continuat în Comisie pe 
baza raportului întocmit de raportori. La art. I s-au introdus puncte noi prin care s-a 
propus modificarea unor articole din Codul de procedură penală.  

Astfel la art. 6, alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

La alin. (2) al art. 64 a fost adoptat amendamentul Comisiei. După alin. 
(2) al art. 64 a fost introdus un alineat nou, adoptat ca amendament al Comisiei. După 
alin. (2) a fost introdus un alineat nou, ca amendament al domnului deputat Andras 
Levente Mate. 
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La alin. (3) al art. 67 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
După alin. (2) al art. 68 a fost introdus un alineat nou, ca amendament al 

Comisiei. 
După art. 681 a fost introdus un articol nou, art. 682, ca amendament al 

Comisiei. 
La alin. (2) al art. 72 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
După art. 79 a fost introdus un articol nou, art. 791, ca amendament al 

Comisiei. 
După alin. (2) al art. 80 a fost introdus un alineat nou, alin. (3), ca 

amendament al Comisiei. 
La alin. (1) şi (9) ale art. 911 au fost adoptate amendamentele Comisiei. 
La alin. (5) al art. 912 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La alin. (4) al art. 913 a fost adoptat amendamentul domnului deputat 

Mircea Puşcă. 
La alin. (2) al art. 916 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La alin. (1) al art. 100 a fost adoptat amendamentul Comisiei. După alin. 

(1) al art. 100 a fost introdus un alineat nou, alin. (11), ca amendament al Comisiei. La 
alin. (3) al art. 100 a fost adoptat amendamentul Comisiei. După alin. (3) al art. 100 au 
fost introduse două alineate noi, alin. (31) şi (32), ca amendamente al Comisiei. După 
alin. (6) al art. 100 au fost introduse trei alineate noi, alin. (7), (8) şi (9), ca 
amendamente al Comisiei. 

După alin. (3) al art. 117 a fost introdus un alineat nou, alin. (4), ca 
amendament al Comisiei. 

La alin. (2) al art. 118 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Eugen Nicolicea, Florin Iordache, Sergiu Andon şi Mircea Puşcă. 

La alin. (1) al art. 1371 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Sergiu Andon şi Mircea Puşcă. 

La alin. (1) al art. 146 a fost adoptat amendamentul Comisiei. După alin. 
(7) al art. 146 a fost introdus un nou alineat, alin. (71) ca amendament al Comisiei. 

La alin. (12) al art. 1491 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La alin. (1) al art. 156 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
După alin. (5) al art. 159 a fost introdus un alineat nou, alin. (51) ca 

amendament al Comisiei. 
La alin. (1) al art. 1604 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a 

fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La alin. (5) al art. 1606 a fost adoptat amendamentul Comisiei.  
Art. 16010 alin. (1), lit. b) a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. I, după pct. 11, au fost introduse opt puncte noi, iar la pct. 111, 

referitor la alin. (41) al art. 171 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Eugen 
Nicolicea. 

După alin. (3) al art. 197 a fost introdus un alineat nou, alin. (31), ca 
amendament al Comisiei. La alin. (4) al art. 197 a fost adoptat amendamentul 
Comisiei. 

După alin. (42) al art. 209 a fost introdus un alineat nou, alin. (5) ca 
amendament al Comisiei. 
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După alin. (1) al art. 214 a fost introdus un alineat nou, alin. (11) ca 
amendament al Comisiei. 

După alin. (3) al art. 224 a fost introduse două alineate noi, alin. (4) şi (5) 
ca amendamente ale Comisiei. 

La alin. (3) al art. 263 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 17 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. I, după pct. 18 au fost introduse trei puncte noi, ca amendamente 

ale Comisiei. 
Pct. 19-22 au fost menţinute în forma din ordonanţă.  
 La pct. 23, referitor la introducerea după art. 453 a unui nou articol, art. 

4531, alin. (1) a fost menţinut în forma din ordonanţă, iar la alin. (2) textul a fost 
reformulat, eliminându-se reglementarea din cuprinsul lit. a ). 

Pct. 24 a fost menţinut în forma din ordonanţă.  
La pct. 25 a fost modificat preambulul pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 
Pct. 26-28  au fost menţinute în forma din ordonanţă.  
Pct. 29, referitor la introducerea unui capitol nou, Capitolul II1-

„Procedura dării în urmărire” (care cuprinde art. 4931-4937) a fost menţinut titlul din 
ordonanţă. Art. 4931 a fost menţinut în forma din ordonanţă. Alin. (1) al art. 4932 a 
fost modificat prin amendamentul Comisiei, iar alin. (2)-(4) au fost menţinute în 
forma din ordonanţă. Art. 4933 a fost menţinut în forma din ordonanţă. La alin. (1) al 
art. 4934 a fost adoptat amendamentul Comisiei, alin. (2)-(4) au fost menţinute în 
forma din ordonanţă. La alin. (5) al art. 4934 a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Sergiu Andon. La alin. (6) a fost menţinut textul din ordonanţă. La alin. (7) al 
art. 4934 a fost adoptat amendamentul doamnei deputat Mirela Elena Adomnicăi. La 
alin. (8) al art. 4934 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Andras Levente 
Mate. Alin. (9) şi (10) au fost menţinute în forma din ordonanţă. Art. 4935, 4936 şi 
4937 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 

La art. 501 din Codul de procedură penală, denumirea marginală a fost 
modificată prin amendamentul Ministerului Justiţiei. Conţinutul acestui articol a fost 
modificat prin amendamentul domnului deputat Daniel Buda. 

Art. II a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. III a fost adoptat amendamentul domnului deputat Eugen 

Nicolicea. 
La art. IV a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (5) al art. 35 din 

Legea nr. 15/1968 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. 146 din Codul penal a fost adoptat amendamentul domnului 

deputat Eugen Nicolicea. 
La alin. (2) al art. 195 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 

Eugen Nicolicea şi Ioan Timiş. După alin. (2) a fost introdus un alineat nou, alin. (21), 
ca amendament al Comisiei. 

Art. V şi VI au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
La art. VII, referitor la modificarea Legii nr. 508/2004, cu modificări şi 

completări, pct. 1 privind modificarea art. 20 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Pct. 2 referitor la introducerea unui punct nou, pct. 201, preambulul a fost modificat 
prin amendamentul domnului deputat Daniel Buda, lit. a)-d) ale alin. (1)  au fost 
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menţinute în forma din ordonanţă. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Daniel Buda. 

Anexele I-IV au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
 
 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond,  în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare. 
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, 
secretar de stat şi domnul Constantin Darna, director general adjunct, din partea 
Ministerului Apărării domnul Mihai Dănilă, consilier juridic şi domnul Gheorghe 
Smaranda, consilier juridic, din partea Serviciului de Informaţii Externe domnul 
Mihail Calianu, consilier juridic, din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
domnul Ion Sârbu, din partea Serviciului de Protecţie şi Pază domnul Ion Colţuneac şi 
domnul Ioan Nuţu, ofiţer juridic, iar din partea Serviciului Român de Informaţii, 
domnul Cătălin Dumitrescu, consilier juridic, domnul Eugen Iorga, consilier juridic şi 
domnul Dan Raiciu, consilier juridic. 

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

Titlul Cap. I  a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi în 
forma de la Senat. 

Alin. (1) al art. 1 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Preambulul alin. (2) al art. 1 a fost adoptat în forma de la Senat. Lit. a) a 

fost menţinută în forma de la Senat. Amendamentele depuse de către domnii deputaţi 
Marcu Tudor şi Ioan Timiş au fost respinse, cu majoritate de voturi             (6 voturi 
pentru). Lit. b) a fost menţinută în forma de la Senat. La lit. c) a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), amendamentul formulat de către domnul deputat 
Sergiu Andon. Lit. d)-g) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La lit. h) a fost 
adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat Sergiu Andon. 
Amendamentul de eliminare formulat de către domnul deputat Ioan Ghişe a fost 
respins, cu majoritate de voturi.  

La art. 2, alin. (1)-(4) au fost menţinute în forma adoptată de către Senat. 
La alin. (5) a fost admis amendamentul formulat de către domnul deputat Sergiu 
Andon. 

Art. 3-5 au fost menţinute în forma de la Senat. 
Titlul Cap. II  a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma de la 

Senat. 
Titlul Secţiunii 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma de la 

Senat. 
Preambulul alin. (1) al art. 6 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

De asemenea, lit. a) a fost menţinută în forma de la Senat. 
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Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă a declarat 
încheiată şedinţa comună, urmând ca dezbaterile să fie continuate într-o şedinţă 
ulterioară. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 24, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări. 

Şedinţa comună a fost condusă de către domnul senator Peter Eckstein 
Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a Senatului. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Doina Dascălu, secretar de stat, 
doamna Mariana Mişu, director general adjunct, doamna Georgiana Florea, director, 
doamna Maria Popescu, şef serviciu şi domnul Alexandru Marian, consilier, din partea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie doamna Lidia Bărbulescu, vicepreşedinte şi doamna 
Claudia Stoica, consilier, din partea Consiliului Superior al Magistraturii doamna 
Corina Corbu, secretar general şi doamna Sofia Gheorghiu, director adjunct, din 
partea Consiliului Legislativ domnul Dragoş Ilierscu, preşedinte şi doamna Mirela 
Stancu, şef sector financiar contabil, iar din partea Curţii Constituţionale doamna 
Ruxandra Săbăreanu, secretar general  şi domnul Vasile Zecheru, director general. 

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

În urma luărilor de cuvânt s-a trecut la avizarea bugetelor acestor 
instituţii. Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), bugetul acestor instituţii a fost 
aprobat. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a declarat 
încheiate lucrările şedinţei comune urmând ca dezbaterile să continue într-o şedinţă 
ulterioară. 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere).  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

 
 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi.  
La lucrările şedinţei au participat din partea Ministerului Justiţiei, 

doamna Peter Zsuzsanna, secretar de stat, doamna Nicoleta Bosac, director şi doamna 
Ileana Petre, consilier. 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative formulată de către domul 
deputat Cosmin Popp într-o şedinţă anterioară şi reiterată în această şedinţă de către 
domnul deputat Daniel Buda. Supusă la vot, propunerea de respingere formulată nu a 
fost respinsă, cu majoritate de voturi (1 vot pentru şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 
2 abţineri). 

Articolul unic al legii a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă şi 2 abţineri). 

Titlul ordonanţei a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 
2 abţineri). 

Art. I din ordonanţă a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă şi 2 abţineri). 

Pct. 1 şi 2 din ordonanţă au fost adoptate cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă şi 2 abţineri). 

La pct. 3, referitor la alin. (1) al art. 33 a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă), amendamentul depus de către domnul deputat Eugen 
Nicolicea. Alin. (13) şi (14) ale art. 33 au fost adoptate în forma din ordonanţă. 

Pct. 4 şi 5 din ordonanţă au fost adoptate cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă). 

La pct. 6, referitor la art. 82, alin. (1) a fost menţinut în forma din 
ordonanţă, iar la alin. (2) a fost adoptat amendamentul depus de către domnul deputat 
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Eugen Nicolicea. Alin. (3)-(8) au fost adoptate în forma din ordonanţă. 
Amendamentele transmise de către Comisia de muncă cu privire la acest punct au fost 
respinse, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 7, referitor la art. 83, la alin. (1) a fost adoptat amendamentul 
domnului deputat Eugen Nicolicea, iar alin. (2) şi (3) au fost adoptate în forma din 
ordonanţă. Amendamentele transmise de către Comisia de muncă cu privire la acest 
punct au fost respinse, cu unanimitate de voturi. 

Pct. 8 a fost adoptat în forma din ordonanţă. Amendamentul Comisiei de 
muncă a fost respins, cu unanimitate de voturi. 

La pct. 9, referitor la art. 84, alin. (1) a fost adoptat amendamentul 
domnului deputat Eugen Nicolicea. Alin. (2) a fost adoptat în forma din ordonanţă, iar 
la alin. (3) au fost adoptate amendamentele de eliminare depuse de către domnul 
deputat Eugen Nicolicea şi Comisia pentru muncă. Amendamentele transmise de către 
Comisia de muncă cu privire la alin. (1)şi (2) au fost  respinse, cu unanimitate de 
voturi. 

Pct. 10 a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
La pct. 11, referitor la art. 86 a fost adoptat amendamentul depus de către 

domnul deputat Eugen Nicolicea. După pct. 11 a fost introdus un punct nou, referitor 
la abrogarea alin. (4) şi (8) din art. 96, ca amendament al domnului deputat Eugen 
Nicolicea.  Amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea referitor la introducerea 
după lit. n) a unei noi litere, lit. o) a fost respins, cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

Art. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Pct. 1- 3 au fost adoptate, 
cu unanimitate de voturi. Amendamentele Comisiei pentru muncă referitoare la pct. 1 
şi 2 au fost respinse, cu unanimitate de voturi. 

La art. III pct. 1, la alin. (8) al art. 68 a fost adoptat amendamentul 
domnului deputat Eugen Nicolicea, cu unanimitate de voturi. La art. III pct. 2, 3, 4 şi 5 
au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. Amendamentul 
Comisiei pentru muncă referitor la pct. 2 a fost respins, cu unanimitate de voturi. 

Art. IV-VII au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus la vot legea 

în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 
abţineri). 

Comisia juridică şi-a continuat lucrările, cu examinarea pct. 9, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative formulată de Comisie, care a 
fost adoptată, cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Ioan Timiş, vicepreşedintele Comisiei, a declarat închise 
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul afectat lucrărilor 
şedinţei fiind epuizat, urmând ca punctele din ordinea de zi care nu au fost luate în 
dezbatere să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 


