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SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 17 şi 18 iunie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 17 iunie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, 
Florin Iordache, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu 
Bărbuleţiu (substituit în partea a doua a şedinţei de către domnul deputat Ioan Cristea), 
Lucian Augustin Bolcaş, Vasile Butnaru, Liviu Bogdan Ciucă (substituit în partea a 
doua a şedinţei de către domnul deputat Dragoş Dumitriu), Traian Dobre (substituit în 
partea a doua a şedinţei de către domnul deputat Valentin Boşneac), Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru,  Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc 
(substituit în partea a doua a şedinţei de către domnul deputat Mihai Voicu), Petre 
Ungureanu, domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Daniel Buda. Au 
absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Cristian Valeriu Buzea,  Ion Gonţea, 
Victor Viorel Ponta şi Tamas Sandor. 

În ziua de 18 iunie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena 
Adomnicăi, Lucian Augustin Bolcaş, Vasile Butnaru, Liviu Bogdan Ciucă, Traian 
Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, 
Mircea Grosaru,  Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cornel Ştirbeţ, Florentina 
Toma, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, doamna deputat Anca Constantinescu în 
locul domnului deputat Daniel Buda, domnul deputat  Corneliu Momanu în locul 
domului deputat Ion Gonţea, domnul deputat Valer Dorneanu în locul domnului 
deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat Marton Arpad în locul domnului deputat 
Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu 
şi Cristian Valeriu Buzea. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de către domnii deputaţi Florin Iordache şi Ioan 
Timiş, vicepreşedinţi ai Comisiei. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe P.L.x 
346/2008 -  fond 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor P.L.x 242/2008 -  fond 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.l.x 225/2008 - fond 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2008 
privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 P.L.x 258/2008 – fond 

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
nr.341/2004 P.L.x 205/2008 - fond 

6. Proiectul de Lege privind declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, 
aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 
acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi P.L.x 209/2008 - fond 

7. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, 
privind regimul juridic al adopţiei P.l.x 211/2008 - fond 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 
pentru prorogarea 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 214/2008 - fond 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru P.L.x 216/2008 - fond 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv P.L.x 728/2007 - fond 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente şi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 P.L.x  144/2008 – fond 

12. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii persoanelor 
spoliate de inventarul agricol şi silvic în perioada comunistă P.l.x  129/2008 – fond 

13. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x  368/2007 – 
fond 

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

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru 
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr.119/1996 
cu privire la actele de stare civilă P.l.x  74/2008 – fond 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă P.l.x  73/2008 – fond 

17. Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997 P.L.x 159/2008 – fond 
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18. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 1 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 210/2008 – fond 

19. Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor 
situate în Bucureşti, zona "Parcul Bordei" P.L.x 208/2008 – fond 

20. Propunerea legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 
Decembrie, Ziua Naţională a României P.l.x  239/2008 – fond 

21. Propunerea legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor Mării 
Negre P.l.x  835/2007 – fond 

22. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x  669/2006 – 
fond 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind 
cetăţenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 P.l.x  161/2008 – 
fond 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, republicată P.L.x  165/2008 – fond 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114/1996, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinţei P.L.x  
166/2008 – fond 

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

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind 
Codul Penal P.l.x  168/2008 – fond 

28. Propunerea legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 
85/2006, privind procedura insolvenţei P.l.x  169/2008 – fond 

29. Propunerea legislativă privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari 
şi a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia P.l.x  187/2008 – 
fond 

30. Propunerea legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată P.l.x  188/2008 – fond 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 
(republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial 
nr.200 din 23 martie 2007P.l.x  189/2008 – fond 

32. 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 

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

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor P.l.x  172/2008 – fond 
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35. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene P.L.x  60/2008 – fond 

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

37. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x  131/2008 – 
fond 

38. Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x  100/2008 – fond 

39. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, republicată P.L.x  160/2008 – fond 

40. Propunerea legislativă privind perioada de desfăşurare a alegerilor şi 
referendumului local P.l.x  284/2008 – fond 

41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x  
268/2008 – fond 

42. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi 
pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora P.L.x  
289/2008 – fond 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere P.l.x 186/2008 – aviz 

44. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 P.l.x 191/2008 
– aviz 

45. Propunerea legislativă privind nivelul maxim al câştigurilor brute lunare 
pentru cei plătiţi din bani publici P.l.x 193/2008 – aviz 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x  195/2008 – 
aviz 

47. Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe ţară lunar, garantat în 
plată P.l.x  198/2008 – aviz 

48. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "PETROM"-S.A. Bucureşti 
P.l.x 220/2008 – aviz 

49. Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole P.l.x 221/2008 – aviz 

50. Propunerea legislativă privind construirea unor teatre de vară P.l.x 
223/2008 – aviz 

51. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea OUG 202/2002 
privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările şi completările aduse de 
Legea 280/2003 P.l.x 230/2008 – aviz 

52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă P.L.x 231/2008 – aviz 
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53. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului P.L.x 232/2008 – aviz 

54. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.19/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES P.L.x 236/2008 – 
aviz 

55. Propunerea legislativă privind gestionarea populaţiei canine P.l.x 
238/2008 – aviz 

56. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
nr.97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 referitoare la 
alocaţia de stat pentru copii P.l.x 240/2008 – aviz 

57. Propunerea legislativă privind sondajele de opinie P.l.x 241/2008 – aviz 
58. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr.347/2004 P.L.x 247/2008 – aviz 
59. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006 P.L.x 248/2008 – aviz 

60. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor P.L.x 249/2008 – 
aviz 

61. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al 
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în 
administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
- Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul 
construirii unui incinerator ecologic P.L.x 251/2008 – aviz 

62. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru 
închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al 
statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat" P.L.x 252/2008 – aviz 

63. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni P.L.x 253/2008 – aviz 

64. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2008 
pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind 
salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.L.x 259/2008 – aviz 

65. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului P.L.x 272/2008 – aviz 

66. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 67/2004 privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale P.L.x 273/2008 – aviz 

67. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 privind 
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului P.L.x 274/2008 – aviz 

68. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.L.x 275/2008 – aviz  
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69. Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) şi (7) din Legea 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale P.L.x 276/2008 – 
aviz 

70. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului P.L.x 277/2008 – aviz 

71. Proiectul de Lege privind participarea europarlamentarilor români la 
Parlamentul European P.L.x 278/2008 – aviz 

72. Proiectul de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale 
P.L.x 279/2008 – aviz 

73. Propunerea legislativă privind transparenţa câştigurilor obţinute de 
angajaţii plătiţi din bani publici P.l.x 237/2008 – aviz 

74. Proiectul de Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi naturale 
"Roşia Montană" P.L.x 301/2008 – aviz 

75. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în vederea creşterii copilului P.l.x 
283/2008 – aviz 

76. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului P.l.x 254/2008 – aviz 

77. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului P.l.x 255/2008 – aviz 

78. Propunerea legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 
256/2008 – aviz 

79. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţilor sau executanţi din 
România P.L.x 257/2008 – aviz 

80. Proiectul de Lege privind conservarea patrimoniului sonor al Societăţii 
Române de Radiodifuziune P.L.x 269/2008 – aviz 

81. Proiectul de Lege privind construirea de cămine studenţeşti P.L.x 
271/2008 – aviz 

82. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război P.l.x 330/2008 – aviz 

83. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din 
Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război P.l.x 331/2008 – aviz 

84. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului P.l.x 
332/2008 – aviz 

85. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone 
de interes naţional, republicată P.L.x 302/2008 – aviz 
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86. Proiectul de Lege privind declararea localităţii Prundu Bârgăului, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, localitate-martir P.L.x 304/2008 – aviz 

87. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din 
motive etnice P.L.x 305/2008 – aviz 

88. Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane P.l.x 
282/2008 – aviz 

89. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.15 alin.(1) 
din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii P.l.x 280/2008 – aviz 

90. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
P.l.x 281/2008 – aviz 

91. Propunerea legislativă privind acordarea unei indemnizaţii pentru 
pensionarii care deţin titlul de doctor în ştiinţă P.l.x 325/2008 – aviz 

92. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 P.l.x 
326/2008 – aviz 

93. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.116/2007 
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice P.l.x 
327/2008 – aviz 

94. Propunerea legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de 
la data pensionării P.l.x 328/2008 – aviz 

95. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 P.l.x 329/2008 – 
aviz 

96. Propunerea legislativă privind terminologia folosită pentru etnia ţiganilor 
P.l.x 333/2008 – aviz 

97. Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de 
utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor 
Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei-
Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa;Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui 
Hulpe; Feţele Albe; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara P.l.x 
338/2008 – aviz 

98. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, 
semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007 P.L.x 286/2008 – aviz 

99. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu 
venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei P.L.x 290/2008 
– aviz 
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100. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2008 
privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din tutun P.L.x 300/2008 – aviz  

101. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.III alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare P.L.x 
303/2008 – aviz 

102. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 307/2008 – aviz 

103. Propunerea legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 308/2008 – aviz 

104. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
P.l.x 313/2008 – aviz 

105. Propunerea legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinţi 
P.l.x 321/2008 – aviz 

106. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 a Ordonanţei 
nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului 
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică P.l.x 322/2008 – aviz 

107. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic P.L.x 323/2008 – aviz 

108. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 110/2005 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ 
teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical P.l.x 296/2008 – aviz 

109. Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete 
medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
P.l.x 299/2008 – aviz 

110. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.50 din 09/06/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private P.l.x 291/2008 – aviz 

111. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată P.l.x 292/2008 
– aviz 

112. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea 
nr.54/2003 sindicatelor P.l.x 293/2008 – aviz 

113. Propunerea legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în 
Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 P.l.x 294/2008 – aviz 
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114. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate P.l.x 
297/2008 – aviz 

115. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000, 
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 309/2008 – aviz 

116. Propunerea legislativă privind pensiile de supravieţuire P.l.x 310/2008 – 
aviz 

117. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru 
reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice P.l.x 
311/2008 – aviz 

118. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele de 
marcat electronice fiscale, modificată şi completată prin Ordonanţa nr.47/2007 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale P.l.x 312/2008 – aviz 

119. Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 
România P.l.x 314/2008 – aviz 

120. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x 315/2008 – aviz 

121. Propunerea legislativă privind stimularea achiziţionării de carte de 
specialitate şi a participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii didactice şi a 
pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, şi a 
medicilor înscrişi la programe de formare continuă, în beneficiul sănătăţii populaţiei 
P.l.x 316/2008 – aviz 

122. Propunerea legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 
martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 317/2008 – aviz 

123. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 
2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările ulterioare P.l.x 318/2008 – aviz 

124. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.105 din 30 august 
1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice P.l.x 319/2008 – aviz 

125. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului - 
Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 320/2008 – aviz 

126. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.125/2005 
privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual 
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar P.l.x 324/2008 – aviz 



 10

127. Propunerea legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - 
Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu P.l.x 343/2008 – aviz 

128. Adresa Biroului Permanent prin care se transmite nota domnului Daniela 
Buruiană Aprodu (Nr. BP 336) 

129. Scrisoarea domnului deputat Nati Meir, transmisă Comisiei juridice de 
către Biroul permanent, în vedere formulării unui punct de vedere (Nr. BP 330)  

130. Adresa Direcţiei Naţionale Anticorupţie de începere a urmăririi penale a 
domnuui deputat Adrian Năstase (Nr.953/1/BO) 

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

fon, al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Cancelariei 

primului ministru, doamna Corina Badea, director, din partea Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, domnul Mihai Voicu, ministru, din partea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Horia Irimia, secretar de stat, din 
partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Virgil Niţulescu, secretar de stat, din 
partea Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul Cătălin Doica, secretar de stat, din 
partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe Albu, secretar 
de stat, din partea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, 
domnul Andras Ion, director general adjunct, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Codrin Vulcu, director. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul proiectului de lege care a fost adoptat în forma de la Senat. 

Art. 1 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul I a fost adoptat în forma de la Senat. 
Pct. 1 şi 2 ale titlului I au fost menţinute, cu majoritate de voturi (15 voturi 

pentru şi 5 abţineri), în forma de la Senat. 
La pct. 3 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei. 
La pct. 4 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 3 

abţineri), amendamentul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu. 
La pct. 5 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei. 
La pct. 6 a fost adoptat amendamentul de eliminare propus de domnul 

deputat Lucian Augustin Bolcaş. 
Pct. 7 - 9 ale titlului I au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma 

de la Senat. După pct. 9 au fost introduse două puncte noi. Pct. 10 nou introdus a fost 
un amendament al Comisiei juridice, iar pct. 11 amendamentul domnului deputat 
Sergiu Andon. 

Titlul II cu pct. 1 – 3, au fost menţinute în forma de la Senat. 
Titlul III a fost menţinut în forma de la Senat 
Pct.1 – 5 ale Titlului III au fost menţinute în forma de la Senat. 
Pct. 6 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului domnului deputat 

Cristian Sorin Dumitrescu.  
Au fost introduse 5 puncte noi, ca amendamente ale Comisiei. 
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Titlul IV a fost menţinut în forma de la Senat. 
Pct. 1 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului domnului deputat 

Cristian Sorin Dumitrescu. 
Pct. 2 a fost menţinut în forma de la Senat. 
Pct. 3 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului domnului deputat 

Cristian Sorin Dumitrescu. 
După pct. 1 a fost introdus un punct nou ca amendament al Comisiei. 
Titlul V a fost menţinut în forma de la Senat. 
Pct.1 – 4 ale Titlului IV au fost menţinute în forma de la Senat. După pct. 4 

a fost introdus un punct nou ca amendament al Comisiei. 
Titlul VI a fost menţinut în forma de la Senat. 
Art. 2 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 
 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea proiectelor de lege 

şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 52, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
La proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, în urma examinării, 

membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
La proiectul de lege prevăzut la pct. 54, în avizare, în urma examinării, 

membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
La  propunerea legislativă prevăzută la pct. 55, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 56, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 57, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 
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Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 59, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 60, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 61, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 62, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 63, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 64, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 65, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 66, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 67, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 68, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 69, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 70, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 71, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 72, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 73, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 74, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 75, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La  propunerea legislativă prevăzută la pct. 76, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 77, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 78, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 79, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 80, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  
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Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 81, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 82, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 83, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La  propunerea legislativă prevăzută la pct. 84, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 85, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 86, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 87, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 88, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 89, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La  propunerea legislativă prevăzută la pct. 90, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 91, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 92, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 93, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 94, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La  propunerea legislativă prevăzută la pct. 95, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 96, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 97, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 98, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 99, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 100, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 101, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 102, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 103, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 104, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 105, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 106, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 107, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 108, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 109, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 110, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 111, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 112, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 113, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 114, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 115, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 116, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 117, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 118, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 119, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă,.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 120, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă,, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 121, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 122, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă,. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 123, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 
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Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 124, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 125, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 126, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 127, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 19, în fond, din ordinea 

de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Departamentului 

pentru Relaţia cu Parlamentul, domnul Mihai Voicu, ministru. De asemenea, a 
participat şi domnul senator Marius Marinescu, în calitate de iniţiator. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat în forma de la Senat. 

Art. I din proiectul de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), în forma de la Senat. 

La alin. (1) al art. 2 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Dragoş 
Ujeniuc. Alin. (2) al art. 2 a fost menţinut în forma adoptată de senat. 

Art. 3 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), în forma 
de la Senat. 

Art. 4 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în forma 
de la Senat. 

 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă), de către membrii Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 34, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, la care a fost adoptat 
amendamentul Comisiei. 

La articolul unic a fost, de asemenea, adoptat amendamentul Comisiei. 
La pct. 1, referitor la art. 15, lit.d) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La pct. 2, referitor la introducerea după alin. (1) al art. 15 a unui nou 

alineat, alin. (11), a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 3 din iniţiativa supusă examinării a fost eliminat prin amendamentul 

domnului deputat Eugen Nicolicea. 
Pct. 4 din iniţiativa supusă examinării a fost eliminat prin amendamentul 

domnului deputat Florin Iordache. 
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Prin eliminarea pct. 3 şi 4, după pct. 2, au fost introduse două noi puncte. 
Primul punct referitor la introducerea unui nou alineat la art. 39, iar cel de-al doilea 
referitor la modificarea art. 63. 

Pct. 3, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară în 
vederea constituirii unui grup de lucru care să îmbunătăţească iniţiativa legislativă. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 39, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului menţinerea raportului favorabil, membrii Comisiei hotărând, 
cu majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 40, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost 
adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 41, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată, cu 
unanimitate de voturi. 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Zsuzsanna Peter, secretar de stat şi doamna Nicoleta Miclăuş, 
consilier juridic. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi adoptării proiectul de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi de către membrii Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Zsuzsanna Peter, secretar de stat şi doamna Nicoleta Miclăuş, 
consilier juridic. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi votului iniţiativa legislativă spusă examinarii. Membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 24, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Zsuzsanna Peter, secretar de stat şi doamna Nicoleta Miclăuş, 
consilier juridic. 

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

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 de către membrii Comisiei. 

Articolul unic a fost, de asemenea adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 

 
 
Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat în ziua de 18 iunie 2008, 

cu examinarea pct. 130, al ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul deputat 

Adrian Năstase. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
Dezbaterile asupra acestui punct al ordinii de zi nu au avut caracter public 

şi vor face obiectul unui proces-verbal separat. 
 
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a declarat închise 

lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
 
 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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