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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 05.04.2007 
Nr. 31/377 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 3 - 5 aprilie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 3 aprilie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Daniel Buda, Traian 
Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion 
Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, 
Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma, Augustin Zegrean, Sorin Gabriel 
Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa şi Liviu Bogdan Ciucă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 4 aprilie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Cristian 
Valeriu Buzea, Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, András Levente Máté, Eugen 
Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma, Gabriel Zamfir, Augustin 
Zegrean, domnul deputat Nicolae Păun în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu, 
domnul deputat Zgonea Valeriu în locul domnului deputat Răzvan Bobeanu, domnul 
deputat Cătălin Buhăianu în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta şi domnul 
deputat Ovidiu Silaghi în locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu. Au absentat 
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa şi Lucian Augustin Bolcaş.     

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
  
 

1. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea 
achiziţionării de autoturisme Dacia P.l.x 829/2006 – fond  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 - Codul 
familiei, republicată P.L.x 149/2007 – fond 
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3. Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale 
sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 P.L.x 179/2007- fond  

4. Prezentarea unui raport de activitate pe anul 2006 şi strategia Ministerului 
Justiţiei, potrivit prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
(Nr. 31/176). 

5. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.X 502/2005 - fond 

6. Propunerea legislativă de reglementare a Camerelor de Comerţ şi Industrie 
din România P.l.x 144/2007 – fond 

7. 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 

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

9. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară P.L.X 629/2006 – fond 

10. 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 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată P.L.X 
94/2007 – fond 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru 
modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru 
înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, precum şi a Legii nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice P.l.x 113/2007 – fond  

13. Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (2) 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 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
114/2006 pentru modificarea şi completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente P.L.x 142/2007 - fond 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea 
nr.114/1996, Legea locuinţei P.l.x 22/2007 – fond 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.290 din 
24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
125/2007 – fond 

17. Proiectul de Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică 
P.L.x 148/2007 – fond 
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18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, nr.341/2004 P.L.x 177/2007 – fond 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001P.L.x 610/2007 - fond 

20. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului de Drept Public şi 
Ştiinţe Administrative al României P.l.x 115/2007 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea 
Învăţământului nr.84/1995 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind 
instituirea Bursa Şcolară "Guvernul României" P.l.x 116/2007 – aviz 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, republicată P.l.x 117/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul 
Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea 
articolului III, alin.1 şi alin.4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare 
(78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare 
şi la Protocolul adiţional la Acordul între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul 
Danemarcei, Republica Elenă, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, 
Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, 
Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la 
aplicarea articolului III, alin.1 şi 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor 
nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998 P.L.X 166/2007 – aviz 

24. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Estonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 30 august 2006 P.L.X 167/2007 – aviz 

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse 
agroalimentare P.L.X 168/2007 – aviz 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură P.L.X 169/2007 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă 
utilizare P.L.X 170/2007 – aviz 

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei P.L.X 171/2007 – aviz 

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
P.L.X 172/2007 – aviz 
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30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare P.L.X 173/2007 – aviz 

31. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către 
angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România P.L.X 174/2007 – aviz 

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare 
P.l.x 175/2007 – aviz 

33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea 
investiţiilor în agricultură P.l.x 176/2007 –aviz 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C.-S.A. P.L.X 178/2007 – aviz 

35. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor P.l.x. 55/2007 – fond  

36. Propunerea legislativă "Legea securităţii naţionale a României" P.l.x 
56/2007 – fond 

37. Propunerea legislativă privind activitatea de informaţii, contrainformaţii şi 
de protecţie P.l.x 57/2007 – fond 

38. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii P.l.x 59/2007 – fond 

39. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Informaţii Externe P.l.x 60/2007 – fond  
  

 
 
          Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului s-au întrunit în 
şedinţă comună pentru a audia candidatul propus pentru ocuparea funcţiei de ministru al 
justiţiei. Ca urmare a modificării structurii şi componenţei Guvernului României, 
domnul prim-ministru, Călin Popescu Tăriceanu, a propus pentru această funcţie pe 
domnul Tudor-Alexandru Chiuariu. 
  Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul Tudor-Alexandru Chiuariu a făcut o prezentare detaliată a 
activităţii sale, după care a răspuns întrebărilor adresate de către membrii celor două 
Comisii.  

Au luat cuvântul, pentru a adresa întrebări şi pentru a-şi exprima opiniile cu 
privire la această nominalizare, următorii domni parlamentari: Gyorgy Frunda, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, Antonie Iorgovan, Şerban Nicolae, Lucian Augustin Bolcaş, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Ponta, Augustin Zegrean, Gavrilă Vasilescu, Traian 
Dobre, Sergiu Andon, Daniel Buda, Eugen Nicolicea, Peter Eckstein Kovacs, Tamas 
Sandor şi Ion Chelaru. 
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  Cu majoritate de voturi (23 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o 
abţinere), membrii celor două Comisii au fost de acord cu numirea domnului Tudor-
Alexandru Chiuariu pentru funcţia de ministru al justiţiei. 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a început, cu 

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

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare,   s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat doamna Minodora Cliveti, în calitate de iniţiator. 
Domnul deputat Ioan Timiş, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea obţinerii unui punct de vedere din 
partea Colegiului Medicilor din România. Supusă la vot propunerea de amânare a fost 
adoptată, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă).           
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Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat din partea Camerei de Comerţ şi Industrie doamna 
Cornelia Rotaru, consilier. De asemenea, la dezbateri a mai participat şi domnul deputat 
Ovidiu Silaghi, în calitate de iniţiator. 

Domnii deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, Augustin Zegrean şi Ion 
Gonţea, în cuvântul luat, au precizat că nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative, 
formulând amendament de respingere. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere, care a fost respinsă, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru 
respingere, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

Titlul proiectului de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi           (3 
voturi împotrivă) astfel cum a fost reformulat de către iniţiator. 

Titlul Cap. I a fost adoptat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 
Alin. (1) al art. a fost adoptat în forma iniţiatorului. La alin. (2), lit. a) şi b) 

au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice. Lit. c) a fost adoptată în forma 
propusă de iniţiator. 

Art. 2 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Alin. (1) al art. 3 a fost adoptat în forma iniţiatorului. La alin. (2) şi (3)  au 

fost adoptate amendamentele domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.  
După art. 3 a fost introdus titlul Cap. II, în care s-a preluat denumirea Cap.I 

din forma iniţială, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă şi pentru punerea 
de acord cu introducerea „dispoziţiilor generale” la Cap. I. 

La titlul Secţiunii  1 a fost adoptat un amendament de modificare. 
La preambulul art. 4 a fost adoptat amendamentul Comisiei. La alin. (1), lit. 

a)-e) au fost adoptate în forma iniţiatorului. La lit. f) a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă), amendamentul domnului deputat Florin Iordache. 
Amendamentul de eliminare formulat de către domnul deputat Augustin Zegrean a fost 
respins, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru şi o abţinere). La lit. g) a fost adoptat 
amendamentul de eliminare formulat de domnul deputat Ion Gonţea. La lit. h) a fost 
adoptat textul propus de iniţiator. La lit. i) a fost adoptat amendamentul domnilor 
deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. La lit. j) şi k) au fost adoptate 
amendamentele Comisiei juridice. Lit. l)-r) au fost adoptate în forma iniţiatorului. La lit. 
s) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Lit. t) şi u) au fost adoptate în forma 
iniţiatorului. La lit. z) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Pct. 1-8 ale lit. z) 
au fost adoptate în forma iniţiatorului. La pct. 9 şi 10 au fost adoptate amendamentele 
Comisiei juridice. Pct. 11 şi 12 au fost eliminate prin amendamentele domnului deputat 
Augustin Zegrean. Pct. 13 şi 14 au fost adoptate în forma iniţiatorului. La pct. 15 a fost 
adoptat amendamentul de eliminare formulat de către domnii deputaţi Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. La pct. 16 a fost adoptat textul iniţiatorului. La lit. x) a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. Alin.(2) al art. 4 a 
fost adoptat în forma iniţiatorului. Amendamentul de eliminare formulat de către 
domnul deputat Augustin Zegrean la art. 4 a fost respins. 

Art. 5 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La alin. (1) al art. 6 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. 

(2) a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
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La alin. (1) al art. 7 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Florin 
Iordache şi Gheorghe Gabor. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.  

La art. 8 fost adoptat textul iniţiatorului.  
Titlul Secţiunii a 2-a a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. 
Alin. (1) al art. 9 a fost adoptat în forma iniţiatorului. Amendamentul de 

eliminare formulat de domnul deputat Augustin Zegrean a fost respins, cu majoritate de 
voturi (3 voturi pentru). Alin. (2) al art. 9 a fost adoptat în forma în forma iniţiatorului. 
Amendamentul formulat de domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu a fost respins, cu 
majoritate de voturi (6 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă). La alin. (3) a fost adoptat 
amendamentul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu. Alin. (4) şi (5) au fost 
adoptate în forma iniţiatorului. La alin. (6) a fost adoptat amendamentul Comisiei 
juridice. La alin. (7) a fost adoptat textul propus de iniţiator. 

Preambulul art. 10 a fost adoptat în forma iniţiatorului. La pct. I, lit. a) a 
acestui articol a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Lit. b) a fost adoptată în 
forma iniţiatorului. Pct. II şi III ale art. 10 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.  

Art. 11 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Art. 12, alin. (1) a fost adoptat în forma iniţiatorului. La alin. (2) a fost 

adoptat amendamentul de eliminare formulat de domnul deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu.  

Art. 13 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Art. 14 a fost adoptat în forma iniţiatorului. La alin. (1) al acestui articol 

domnul deputat Augustin Zegrean a formulat un amendament de eliminare, care a fost 
respins, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru). 

Art. 15 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La art. 16, alin. (1) şi (3) au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice, 

iar alin. (2 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Titlul Secţiunii a 3-a a fost adoptat în forma iniţiatorului.  
La art. 17 a fost adoptat textul iniţiatorului. 
Art. 18 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La art. 19, alin. (1)-(4) au fost adoptate în forma iniţiatorului. La alin. (5) a 

fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Art. 20 şi 21 au fost adoptate în forma iniţiatorului. 
La alin. (1) al art. 22 a fost adoptat amendamentul de eliminare formulat de 

domnul deputat Florin Iordache, iar la alin. (2) a fost adoptat amendamentul domnilor 
deputaţi Florin Iordache şi Valeriu Zgonea. 

Art. 23 şi 24 au fost adoptate în forma iniţiatorului. 
La art. 25 alin. (1), a fost adoptat textul iniţiatorului. La alin. (2) a fost 

adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Titlul Secţiunii a 4-a a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La art. 26 a fost adoptat textul propus de iniţiator. 
La alin. (1) al art. 27 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. La 

alin. (2) a fost adoptat textul iniţiatorului. 
Art. 28 şi 29 au fost adoptate în forma iniţiatorului. 
Titlul Cap. II a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La titlul Secţiunii 1 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
La art. 30 a fost adoptat textul propus de iniţiator. 
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La alin. (1)-(3) ale art. 31 au fost adoptate amendamentele formulate de 
către domnii deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. La alin. (4) a fost adoptat 
amendamentul Comisiei juridice.  

La art. 32 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
La art. 33, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. La alin. 

(2), lit. a) a fost adoptat amendamentul Comisiei. La lit. b)-p) a fost adoptat textul 
propus de iniţiator. 

La art. 34, alin. (1), (2) şi (4) au fost adoptate în forma iniţiatorului, iar la 
alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 

Art. 35 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Titlul Secţiunii a 2-a a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La art. 36 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Alin. (1) al art. 37 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. La alin. (2) a 

fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. La 
alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 

La alin. (1) al art. 38 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. 
(2) a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. La alin. (3) şi (4) au fost adoptate 
amendamentele Comisiei juridice. 

Art. 39 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La alin. (1) al art. 40 au fost adoptat amendamentul domnului deputat Florin 

Iordache. Alin. (2) a fost adoptat în forma iniţiatorului. La alin. (3)-(6) au fost adoptate 
amendamentele Comisiei juridice. 

La art. 41 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Alin. (1)-(4) şi (6) ale art. 42 au fost adoptate în forma iniţiatorului. La alin. 

(5) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
La art. 43 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
La art. 44 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi 

Gheorghe Gabor. 
La art. 45 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
La art. 46 a fost adoptat amendamentul de eliminare formulat de domnul 

deputat Florin Iordache. 
Titlul Secţiunii a 3-a a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Alin. (1) al art. 47 a fost adoptat în forma iniţiatorului. La alin. (2) şi (3) au 

fost adoptate amendamentele Comisiei juridice. 
La alin. (1) şi (3) ale art. 48 au fost adoptate amendamentele Comisiei 

juridice. Alin. (2) a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. 
La titlul Cap. III a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Art. 49 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Alin. (1) şi (4) ale art. 50 a fost adoptate în forma iniţiatorului.  La alin. (2), 

(3) şi (5) au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice. 
Art. 51 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Art. 52, alin. (1)-(3), precum şi alin. (5) şi (6) au fost adoptate în forma 

iniţiatorului. La alin. (4) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
La art. 53 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Titlul Cap. IV a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Art. 54 a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
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La art. 55 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Titlul Cap. V a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
Art. 56 şi 57 au fost adoptate în forma iniţiatorului. 
Titlul Cap. VI a fost adoptat în forma iniţiatorului. 
La art. 58 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi 

Gheorghe Gabor. 
La art. 59 şi 60 au fost adoptate amendamentele Comisiei juridice. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu majoritate 

de voturi (15 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă). 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 17, în fond, al ordinii de zi, 

în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiei, domnul Balint Porcsalmi, secretar de stat şi doamna Cristina 
Pruteanu, consilier. De asemenea, a mai participat şi domnul deputat Varujan 
Pambuccian, în calitate de iniţiator. 

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

Titlul Cap. I a fost menţinut în forma de la Senat. 
Art.1 şi 2 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. II a fost menţinut în forma de la Senat. 
Art. 3 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. III a fost menţinut în forma de la Senat. 
Art. 4 şi 5 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. IV a fost menţinut în forma de la Senat. 
Art. 7-11 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. V a fost adoptat de către membrii celor două Comisii, cu 

unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 12 a fost menţinut în forma de la Senat. 
Titlul Cap. VI a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 14-17 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. VII a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 18-26 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 27 a fost adoptat amendamentul de eliminare al celor două Comisii. 
Art. 28 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii de 

zi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 

şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma adoptată de Senat. 

Articolul unic al legii a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 
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Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. I-III au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al ordinii de zi. 
 
În urma luărilor de cuvânt s-a solicitat respingerea acestei propuneri 

legislative, având deja un raport preliminar de respingere de la Comisia pentru industrii, 
sesizată, de asemenea, pentru o dezbatere în fond. Supusă la vot, propunerea de 
respingere a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 14, în fond al ordinii de zi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 

şi apoi votului titlul proiectului de lege. 
Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1-5 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, a declarat încheiată şedinţa Comisiei, deoarece timpul afectat dezbaterilor a 
fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru o 
şedinţă ulterioară. 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


