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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 26.10.2006 
Nr. 31/1245 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 24-26 octombrie 2006 

    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în ziua de 
24 octombrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon,  Florin Iordache, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, 
Ioan Timiş, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Cornel 
Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, 
Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen 
Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Dragoş Ujeniuc şi Gabriel Sorin Zamfir. 

În data de 25 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon (substituit în partea a doua a şedinţei de domnul deputat Petru Călian),  
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe 
Sârb, Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean, domnul deputat Iuliu Nosa în locul 
domnului deputat George Băeşu, domnul deputat Dragoş Dumitriu în locul doamnei 
deputat Florina Ruxandra Jipa, doamna deputat Mihaela Rusu în locul doamnei deputat 
Mirela Elena Adomnicăi, domnul deputat Cristian Valeriu Buzea în locul domnului 
deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat Nicolae Popa în locul domnului deputat 
Liviu Bogdan Ciucă, domnul deputat Emilian Cutean în locul domnului deputat Răzvan 
Bobeanu, domnul deputat Petru Andea în locul domnului deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, domnul deputat Matei Cătălin  în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta 
şi domnul deputat Emil Strungă în locul domnului deputat Dragoş Ujeniuc. A absentat 
domnul deputat Gabriel Sorin Zamfir. 

În data de 26 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Sergiu 
Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Andras 
Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş şi Petre Ungureanu. Au lipsit următorii domni 
deputaţi: Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, Victor Viorel 
Ponta, Dragoş Ujeniuc, Gabriel Sorin Zamfir şi Augustin Zegrean. 

Administrator
Original



 2

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

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 
Şedinţă comună cu  Comisia  juridică a  Senatului 

1. Audierea candidatului Marian Capotă, propus pentru numirea ca adjunct al 
Avocatului Poporului; 54A/DST/12.09.2006 

2. Audierea candidatului Virgiliu Leon Ţârău, propus de Grupul P.D., pentru 
numirea ca membru al Colegiului C.N.S.A.S; 54A/DST/12.09.2006 16/550/17.10.2006 

3. Examinarea concluziilor ministrului justiţiei asupra Raportului de activitate a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte  de Casaţie şi  Justiţie. În completare s-a depus 
Raportul Parchetului de  pe  lângă Înalta  Curte de Casaţie  şi  Justiţie  privind  „Evaluarea 
activităţilor  desfăşurate de Ministerul public în anul 2005” 792BP/22.06.2006 
892/BPC/12.09.2006    

4. Examinarea  concluziilor  formulate de ministrul justiţiei asupra  raportului  de 
bilanţ al  Direcţiei  Naţionale   Anticorupţie pe  anul 2005.  

5. Examinarea în vederea avizării a proiectului Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a scrisorii vicepreşdinţilor Autorităţii 
Electorale Permanente 1128/BPC 19.10.2006 

6. Nota  referitoare la  poziţia Autorităţii Electorale Permanente, faţă de cele 
exprimate în conţinutul „Punctului de vedere comun” al Comisiilor juridice ale celor două 
Camere;  
           Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile parlamentare şi 
prezidenţiale – 2004 ;  
           Sesizarea din partea vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente; 54 
DST/20.12.2005 

 7. Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe perioada 15 
iulie 2004 - 31 decembrie 2005, precum şi sesizarea vicepreşedinţilor Autorităţii 
referitoare la unele disfuncţionalităţi în activitatea acesteia;  7R/04.04.2006 

8. Avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007;  Aviz  comun. P.l.x 
752/2006 

9. Adresa Secretarului  General  prin care se solicită  examinarea şi formularea 
unui punct de vedere referitor la sesizarea domnului  deputat Ion Stan, privitoare la  
declasificarea în regim de urgenţă a unor dosare. Punct  de vedere 544 B.P.C 2006 
 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi                                        

1. Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. Restituit  de Plen pentru  raport suplimentar. P.L.x  447/2005- fond 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 
categorii de personal din sistemul justiţiei P.L.x 520/2006- fond 
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă. P.L.x. – 627/2006- fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase în România, republicată. P.L.x. – 628/2006- fond 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari P.L.x 544/2006- fond 

6. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond 

8. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de topograf 
P.l.x 253/2006- fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind aprobarea 
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
accelerarea aplicării acesteia şi a ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.501/2002  P.l.x 288/2006- fond 

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

11. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x  503/2006- 
fond 

12. Propunerea legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea nr.488/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti. P.l.x.  460/2006- fond 

13. 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 

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

15. Propunerea legislativă din 21 ianuarie 2005 privind Legea pentru modificarea şi 
completarea art.9 şi 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 
P.L.x. 492/2005- fond 

16. 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.  
678/2006- fond 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului P.l.x.697/2006- fond 

18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma 
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 698/2006 - 
fond 
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19. Propunerea legislativă privind suspendarea emiterii Ordonanţelor de Urgenţă de 
către Guvern P.l.x. 653/2006- fond 

20. Propunerea legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi forestiere P.l.x.  526/2006- fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989 P.l.x.  711/2006- fond 

22. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în 
justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România P.L.X 733/2006-fond 

23. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România P.L.X 428/2005 
- fond 

24. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi 
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în proprietatea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor P.L.X 83/2005 -  fond 

25. Proiect de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au 
aparţinut fostului suveran al României, Mihai I P.L.X 158/2005 - fond 

26.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind statutul aleşilor locali P.l.x 706/2006- aviz 

27.  Propunere legislativă de modificare a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 707/2006- aviz 

28. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 740/2006 - aviz 

29. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă 
P.L.X 743/2006 - aviz 

30.  Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social P.L.X 745/2006 - aviz 

31.  Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii P.L.x 746/2006 - aviz 

32.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind 
rezervele de stat P.L.X 747/2006 - aviz 

33.  Proiect de Lege privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 
urbane P.L.X 749/2006 – aviz 

34. Propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru cadrele 
militare active îndepărtate abuziv din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, în perioada 23 august 1944-22 decembrie 1989 P.l.x 750/2006 - aviz  

35. Propunerea  legislativă privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului  funciar nr.18/1991 şi  ale 
Legii nr.169/1997 P.l.x 568/2006-fond 
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36. Examinarea solicitării domnului deputat Alexandru Ciocâlteu privind stabilirea 
eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din    cumulul  calităţii de deputat cu  
funcţia de  director  general al  Spitalului Clinic  de Urgenţă  „Sfântul Ioan” din Bucureşti  
602/BP/2006 – punct de vedere 

37. Examinarea solicitării domnului deputat Marin Sorin Paveliu privind stabilirea 
eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din  cumulul  calităţii de deputat cu 
desfăşurarea unei activităţii ca persoană fizică  autorizată   609/BP/2006– punct de vedere 

38. Examinarea solicitării doamnei deputat Adina Ioana Vălean privind stabilirea 
eventualei stări de incompatibilitate rezultând din cumulul calităţii de deputat cu funcţia de 
director general al Fundaţiei „Institutul pentru Libera Iniţiativă” 644/BP/2006– punct de 
vedere 

39. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici  prin care se solicită 
demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice 628BP/2006– punct 
de vedere 

40. Adresa Secretarului General prin care se comunică solicitarea Biroului  
Permanent   privind analizarea documentaţiei transmisă de  Societatea  Comercială 
CONCEPT  LTD  SRL. În şedinţa din 7 iunie 2006 s-a numit un grup de lucru format din 
6 deputaţi: Dragoş Ujeniuc (PNL), Răzvan Bobeanu (PSD), Augustin Zegrean (PD), Mate 
Levente (UDMR), Petru Călian (PC) şi Mircea Grosaru (Minorităţi) 343/BP/2006– punct 
de vedere 

41. Adresa  Secretarului  General prin care se  transmite Memorandumul  cu  
propunerea privind  sancţionarea nerespectării Regulamentului  Camerei  Deputaţilor, în 
cazul  votului  exprimat de  către unii  deputaţi  la  mai  multe  pupitre  de vot  
750/B.P./2006 şi 810/B.P./2006– punct de vedere 

42. Adresa  Secretarului General prin care se  transmite solicitarea Biroului  
Permanent  de  a se reanaliza     punctul de vedere referitor la compatibilitatea calităţii de 
deputat  a  domnului  Bogdan Olteanu cu  cea  de membru al Comisiei  de privatizare 
C.E.C., şi în corelare cu dispoziţiile  Legii nr.96/2006  527/BP/2006– punct de vedere 

 
Ordinea de zi a fost completată cu Proiectul de lege privind statutul 

minorităţilor naţionale din România, P.L.X 502/2005 şi cu Proiectul de Lege privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate, P.L.X 616/2006. 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea punctelor comune cu 

membrii Comisiei juridice a Senatului. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de 
domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
din cadrul Camerei Deputaţilor. 

Dezbaterile au început cu discutarea pct. 5, al ordinii de zi comune. 
La şedinţa comuna au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 

Electorale Permanente, domnul Octavian Opriş, preşedinte, domnul Alexandru Radu, 
vicepreşedinte şi Ionel Fleşariu, vicepreşedinte. 

Au luat cuvântul atât membrii Comisiilor, cât şi invitaţii. 
Cei doi vicepreşedinţi au arătat, în cuvântul luat, că nu sunt de acord cu acest 

proiect de Regulament redactat de domnul preşedinte Octavian Opriş, subliniind că în 
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acest proiect se regăsesc numeroase greşeli. În acest sens, cei doi vicepreşedinţi au depus 
un set de observaţii referitoare la proiectul de regulament. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), să amâne dezbaterile cu privire la acest punct al ordinii 
de zi pentru o şedinţă ulterioară, urmând a se lua cunoştinţă şi de punctul de vedere la 
vicepreşedinţilor. 

Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi comune.  
La  dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Virgiliu Leon Ţârău, 

candidatul propus de Grupurile parlamentare ale Partidului Democrat, pentru poziţia din 
Colegiul CNSAS rămasă vacantă în urma demisiei domnului Dorin Dan Lazea. 

Domnul Virgiliu Leon Ţârău a luat cuvântul pentru a face o scurtă prezentare 
a C.V.-ului, precum şi pentru a răspunde la întrebările adresate de către membrii 
Comisiilor reunite.  

In urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiilor şi-au exprimat opţiunea prin 
vot secret. În urma verificării voturilor, s-a constatat că membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, acceptarea candidaturii domnului Virgiliu Leon Ţârău. 

Şedinţa comună a fost întreruptă pentru dezbaterea Proiectului de lege privind 
statutul minorităţilor naţionale, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile 
omului şi membrii Comisiei pentru învăţământ. Domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, a suspendat lucrările şedinţei, datorită lipsei de cvorum. 

Lucrările şedinţei comune cu membrii Comisiei juridice a Senatului au fost 
reluate cu examinarea pct. 8, al ordinii de zi, referitor la avizarea proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2007. 

La şedinţă au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, doamna Virginia Comşa şi 
domnul Florian Caimac, din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 
Dascălu, secretar de stat, doamna Popescu Maria, şef serviciu, Nicolae Dincă, din partea 
Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Lidia Bărbulescu, vicepreşedinte şi doamna 
Manuela Cazacu, manager, din partea Curţii Constituţionale, doamna Ruxandra 
Săbăreanu, secretar general şi domnul Vasile Zecheru, director general, din partea 
Consiliului Legislativ, domnul Dragoş Iliescu, preşedinte şi doamna Mirela Stancu, 
contabil şef, din partea DNA, doamnele Carmen Gâlca, procuror adjunct şef şi Steluţa 
Mândru, din partea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, doamnele Georgeta Basarabescu, preşedinte şi Marin Andrea Parepa, director 
economic şi resurse umane, din partea Avocatului Poporului, domnul Nicolae Lapa, 
secretar general, din partea CNSAS, domnul Claudiu Secaşiu, preşedinte, din partea 
Ministerului Public, domnii Sâmpetru Marcel, prim adjunct, Marius Tortolea, manager 
economic şi Constantin Meculescu, iar din partea Consiliului Superior al Magistraturii, 
doamnele Corina Alina Corbu, secretar general şi Rodica Zaharia.    

Au luat cuvântul atât membrii celor două Comisii, cât şi invitaţii. 
Cu privire la bugetul Ministerului Justiţiei, s-a hotărât, în urma dezbaterilor, 

să fie avizat favorabil, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), cu un amendament 
admis, formulat de domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc şi Gheorghe Gabor. 

Bugetul Ministerului Public a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi (2 
voturi împotrivă), fără amendamente. 
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Referitor la bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Comisiilor 
juridice au hotărât să-l avizeze favorabil, cu unanimitate de voturi, fără amendamente. 

Cu privire la bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi, unui amendament al celor două Comisii. 

Bugetul Curţii Constituţionale a fost avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi, fără amendamente. 

Bugetul Avocatului Poporului a fost avizat favorabil, cu un amendament 
respins de către membrii celor două Comisii (4 voturi pentru susţinerea amendamentului şi 
14 voturi împotrivă). 

Cu privire la bugetul Consiliului Legislativ s-a hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi, cu un amendament admis al Comisiilor. 

Bugetul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal  a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, fără amendamente. 

 Cu privire la bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, membrii celor două Comisii au hotărât să-l avizeze favorabil, cu una 
amendament. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat, în şedinţă separată, cu examinarea 
Proiectului de lege nr. 616/2006, retrimis de către Plenul Camerei Deputaţilor în vederea 
reexaminării unor texte din raportul iniţial al Comisiei juridice. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Cristian Anghel, 
director. 

La art. 1 din proiectul de lege, domnul deputat Eugen Nicolicea a reformulat 
amendamentul adoptat în Comisie prin raportul iniţial. Prin votul unanim exprimat (10 
voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), s-a hotărât adoptarea amendamentului formulat. 

Cu privire la art. 2, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), menţinerea amendamentului 
adoptat iniţial de Comisie. 

Alin. (1) al art. 3 a fost menţinut în forma adoptată de Comisie. La alin. (2) al 
acestui articol a fost adoptat, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
şi o abţinere), amendamentul formulat de domnii deputaţi Daniel Buda şi Eugen Nicolicea. 
Alin. (3) a fost menţinut în forma adoptată iniţial de Comisie, adoptat cu majoritate de 
voturi (12 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă).  

La alin. (1) al art. 4 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (16 voturi pentru,1 
vot împotrivă şi o abţinere), amendamentul formulat de domnul deputat Sergiu Andon. La 
alin. (2) a fost adoptat, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), 
amendamentul de modificare formulat de domnul deputat Eugen Nicolicea. Alin. (3) a fost 
menţinut, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), în forma din 
raportul iniţial. La alin. (4) a fost adoptat, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă), amendamentul formulat de domnul deputat Andras Levente Mate. Alin. 
(5)-(7) au fost menţinute, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), 
în forma din raportul iniţial. La alin. (8) a fost adoptat, cu majoritate de voturi (12 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă), amendamentul de modificare propus de domnul deputat 
Florin Iordache. 

Cu privire la art. 5 a fost menţinut, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 
9 voturi împotrivă), amendamentul adoptat iniţial de Comisie. 
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La alin. (1) al art. 6, devenit art. 5, a fost adoptat, cu majoritate de voturi (10 
voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), amendamentul formulat de domnul deputat Florin 
Iordache. Alin. (2) al acestui articol a fost menţinut, cu majoritate de voturi (11 voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă), în forma adoptată iniţial de Comisie. 

Referitor la Titlul Cap. III a fost menţinut amendamentul domnilor deputaţi 
Kelemen Hunor şi Marton Arpad. De asemenea, şi titlul Secţiunii 1-a şi a 2-a au fost 
menţinute în forma adoptată de Comisie în raportul iniţial, conform amendamentului 
domnilor deputaţi Kelemen Hunor şi Marton Arpad.  

Art. 18-28 au fost menţinute, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă), în forma adoptată iniţial de Comisie. 

Art. 38 şi 39 au fost menţinute în forma adoptată iniţial de Comisie. 
La art. 43  a fost adoptat, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 9 voturi  

împotrivă şi 2 abţineri), amendamentul domnilor deputaţi Nicolae Popa şi Sergiu Andon. 
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea proiectelor şi 

propunerilor legislative, în avizare, din ordinea de zi.  
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, s-a hotărât avizarea 

favorabilă, cu unanimitate de voturi.  
Cu privire la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, s-a 

hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, s-a hotărât 

avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
La proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, s-a hotărât avizarea 

favorabilă, cu unanimitate de voturi.  
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, s-a hotărât 

avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, s-a hotărât 

avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu un amendament de aprobare în forma 
iniţiatorului. 

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

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi.  

Deoarece timpul afectat şedinţei  a fost epuizat, domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei, a suspendat lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru o 
şedinţă ulterioară.  

 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


