
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 01.10.2008 

Nr. 31/943 
 

SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 30 septembrie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 30 septembrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon Florin 
Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Bruchental Pop Ionela, Daniel Buda, 
Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen, Eugen 
Nicolicea, Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc, domnul deputat Geani 
Bălan în locul domnului deputat George Băeşu, domnul deputat Tudor Tănăsescu în 
locul doamnei deputat Mirela Elena Adomnicăi, domnul deputat Dan Grigore în locul 
domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, doamna deputat Aurelia Vasile în locul 
domnului deputat Victor Viorel Ponta şi doamna deputat Adriana Vasil în locul 
domnului deputat Petre Ungureanu. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Lucian 
Augustin Bolcaş Tiberiu Bărbuleţiu, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Ioan Ghişe şi 
Mihail Vasov. 

Lucrările şedinţei au fost conduse în prima parte de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, iar în a doua parte de către domnul deputat 
Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
1. Propunerea legislativă privind reglementarea activităţii agenţilor 

imobiliari şi a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia       
P.L.x  187/2008 – fond  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-
Codul familiei P.L.x  49/2008 – fond 

3. Propunerea legislativă privind stimularea întoarcerii în judeţele Harghita, 
Covasna şi Mureş a familiilor de români alungate de către şovinii de etnie maghiară 
după 21 decembrie 1989, precum şi a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc 
sa-şi stabilească domiciliul în aceste judeţe P.l.x 219/2008 – fond 

4. Propunerea legislativă privind loialitatea cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale faţă de România şi statul naţional unitar român P.l.x 306/2008 
– fond 
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5. Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi cetăţenilor 
români, aparţinând minorităţilor naţionale, care doresc să părăsească definitiv 
România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi statul naţional 
unitar român P.l.x 334/2008 – fond 

6. Propunerea legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România P.L.x 345/2008 – fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 P.l.x  121/2008 – fond 

8. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.146/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
Dacia P.l.x  124/2008 – fond 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziţionării de 
autoturisme P.L.x  140/2008 – fond 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme P.L.x  369/2008 – fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea 
zootehniei nr.72/2002 şi completarea art.13 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006 P.l.x  392/2008 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 alin.(3) din 
Legea 1/ 2000, actualizată, 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  408/2008 – fond 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x  404/2008 – fond 

14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.l.x  427/2008 – 
fond 

15. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x  584/2007 – 
fond 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x  812/2007 
– fond 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
15/1968 Codul Penal al României, republicat P.l.x 167/2008 – fond 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9346
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8949
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8949
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8949
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8949


 3

pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora               
P.L.x  289/2008 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal 
al României P.l.x  298/2008 – fond 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală               
P.L.x  364/2008 – fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal 
şi a Codului de procedură penală P.l.x  389/2008 – fond 

22. 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  509/2008 – aviz 

23. Propunerea legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 P.l.x  510/2008 – 
aviz 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 
din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 
P.l.x  511/2008 – aviz 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval         
P.L.x  540/2008 – aviz 

26. Proiectul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 
P.L.x  542/2008 – aviz 

27. Scrisoarea domnului deputat Romeo Gheorghe Leonard Cazan adresată 
Biroului permanent şi transmisă Comisiei juridice pentru formularea unui punct de 
vedere (Nr. B.P. 545/2008) 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 
din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti P.l.x 868/2007 – fond 

29. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.29 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.1/1991 şi ale Legii nr.169/1997 P.l.x 524/2008 – fond 

30. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 
2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989 P.l.x 891/2007 – fond 

31. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3497/C/2008 din 31 iulie 
2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală pentru domnul deputat Adrian 
Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie (Nr. 1509/BO) 

32. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3505/C/2008 din 4 august 
2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală pentru domnul deputat Adrian 
Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie (Nr. 1523/BO) 
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 

examinarea pct. 28, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, domnul Kovacs Peter, preşedintele Autorităţii 
Naţionale de Tineret. 

La solicitarea domnului deputat Andras Levente Mate acest punct al 
ordinii de zi a fost amânat pentru o săptămână. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 29, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Luiza Petrescu, consilier. 

La solicitarea domnului deputat Florin Iordache acest punct a fost amânat 
pentru a se primi raport preliminar de la Comisia pentru agricultură, sesizată, de 
asemenea, spre dezbatere în fond. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 30, în fond, al ordinii de zi, trimis spre o  nouă dezbatere de către 
plenul Camerei Deputaţilor. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana Maria Valica, director şi 
doamna Oana Niţu, consilier. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost menţinut în forma adoptată de 
Senat. 

Preambulul art. I a fost adoptat în forma de la Senat. 
Pct. 1 al art. I a fost adoptat în forma de la Senat. 
La pct. 2 de la Senat a fost adoptat textul de la Senat, iar domnul deputat 

Ioan Adam şi-a retras amendamentul.  
La pct. 3 şi 4 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 5 a fost adoptat textul de la Senat, iar domnul deputat Ioan Adam 

şi-a retras amendamentul.  
La pct. 6 şi 7 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 8, referitor la introducerea după alin. (2) a alin. (21) şi (22) au fost 

adoptate amendamentele propuse de domnul deputat Ioan Adam, iar textul referitor la 
alin. (23) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

La pct. 9 a fost adoptat textul de la Senat, iar amendamentul unui grup de 
deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC şi PRM a fost retras. După 
pct. 9 a fost introdus un punct nou, referitor la modificarea alin. (2) al art. 45. 

La pct. 10 de la Senat a fost adoptat amendamentul unui grup de deputaţi 
aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC şi PRM.  

La pct. 11 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 12 a fost adoptat textul aprobat iniţial de către Parlament, iar 

amendamentul domnilor deputaţi Ioan Adam şi Aurelia Vasile a fost retras. La pct.  12 
domnul deputat Gheorghe Gabor a formulat un amendament de eliminare a celor două 
texte, respectiv textul adoptat de Parlament iniţial şi textul adoptat de Senat în urma 
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reexaminării solicitată de Preşedintele României. În urma votului majoritar exprimat 
(2 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 4 abţineri) acest amendament a fost respins. 

La pct. 13 şi 14 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 15 şi 16 au fost adoptate amendamentele unui grup de deputaţi 

aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC şi PRM.  
La pct. 17 a fost menţinut textul de la Senat. 
La art. II a fost adoptat textul de la Senat. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

legea în ansamblul, aceasta fiind adoptată de Comisie, cu majoritate de voturi             
(14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri). 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 1, în fond, din ordinea de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă). 

Art. 1-15 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 
Domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat respingerea iniţiativei 

legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată de membrii 
Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, din ordinea 
de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat. 

Domnul deputat Ioan Adam, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Membrii Comisiei juridice au adoptat, cu majoritate de 
voturi (3 abţineri), această propunere. 

Cu privire la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, în fond, din ordinea 
de zi. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Membrii Comisiei juridice au adoptat, cu unanimitate de 
voturi, această propunere. 

Cu privire la pct. 5, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

Referitor la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

Cu privire la pct. 7, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), întocmirea unui raport de respingere. La şedinţa 
Comisiei au participat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Aura 
Gereanu, director adjunct şi doamna Tudoriţa Baba, şef birou. 

Referitor la pct. 8, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. La şedinţa Comisiei au 
participat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Aura Gereanu, 
director adjunct şi doamna Tudoriţa Baba, şef birou. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, din ordinea 
de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, doamna Aura Gereanu, director adjunct şi doamna Tudoriţa Baba, şef 
birou. La dezbateri a participat şi doamna deputat Cornelia Ardelean, in calitate de 
autor de amendamente. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat în forma de la 
Senat. 

Articolul unic al legii a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de către membrii Comisiei. 
Art. 1- 5 din ordonanţă au fost adoptate de către membrii Comisiei. Supus 

la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. În 
acest sens se va transmite un raport preliminar favorabil Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, din ordinea 
de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, doamna Aura Gereanu, director adjunct şi doamna Tudoriţa Baba, şef 
birou. Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat în forma de la Senat. 

Articolul unic al legii a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de către membrii Comisiei. 
Articolul unic din ordonanţă a fost adoptat de către membrii Comisiei. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii de 
zi. 

La solicitarea domnului deputat Florin Iordache acest punct a fost amânat 
pentru a se primi raport preliminar de la Comisia pentru agricultură, sesizată, de 
asemenea, spre dezbatere în fond. 

Referitor la pct. 12, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. La şedinţa Comisiei 
juridice a participat, în calitate de invitat, din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, doamna Luiza Petrescu, consilier. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al 
ordinii de zi.  

La şedinţa Comisiei juridice au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Sănătăţii, domnul Ervin Szekely, secretar de stat şi din partea Agenţiei 
Naţionale de Transplant, domnul  Victor Zota, director executiv. 

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

Domnul deputat Daniel Buda a precizat că nu este de acord cu expresia 
„acord prezumat” cuprinsă în iniţiativa legislativă supusă examinării, aceasta fiind 
neconstituţională, solicitând amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în 
vederea îmbunătăţirii textelor supuse examinării. 
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Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a precizat că este e acord 
ca numai după moartea clinică să poată fi prelevate organe pentru transplant. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea, a precizat că această iniţiativă 
legislativă încalcă prevederile art. 22 şi 26 din Constituţia României, republicată. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de amânare formulată, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la pct. 14, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a predat 
conducerea lucrărilor domnului deputat Florin Iordache, vicepreşedinte, fiind nevoit 
să plece în altă activitate parlamentară.  

Pct. 15, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat la solicitarea iniţiatorului. 
Cu privire la pct. 16, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului respingere întocmit de 
Comisie. 

Pct. 17, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat la solicitarea iniţiatorului. 
Cu privire la pct. 18, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât, amânarea dezbaterilor la solicitarea domnului deputat Cristian Dumitrescu. 
Referitor la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. La şedinţa Comisiei 
juridice a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul 
Theodor Nicolescu, secretar de stat. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 20, în fond, al 
ordinii de zi.  

La şedinţa Comisiei juridice au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat şi domnul Nicolae 
Orăşteanu, director adjunct. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.  

Articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Articolul unic al ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 21, în fond, al 

ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei juridice a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
                                                                                                                              
 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea proiectelor de 
lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 
Cu privire la pct. 27 din ordinea de zi, membrii Comisiei au analizat 

documentele depuse şi au constatat că domnul deputat Romeo Gheorghe Leonard 
Cazan nu se află în situaţie de incompatibilitate, urmând a se transmite un răspuns în 
acest sens Biroului permanent. 

  
Cu privire la pct. 31 şi 32 din ordinea de zi, acestea vor face obiectul unui 

proces-verbal separat deoarece şedinţa nu a avut caracter public. 
 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 

închise lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind 
epuizată.    
 
 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 


		2008-10-06T13:52:43+0300
	Teofilia-Roxana G. Serban




