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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 28.02.2007 
Nr. 31/186 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 26-28 februarie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 26 februarie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela Elena 
Adomnicăi,  Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan 
Ghişe, Ion Gonţea, András Levente Máté, Gheorghe Sârb, Augustin Zegrean şi 
domnul Valentin Boşneag în locul domnului Gabriel Zamfir.  

Au absentat domnii deputaţi: Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin 
Bolcaş, Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Mircea 
Grosaru, Eugen Nicolicea şi Victor Ponta.  
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 27 februarie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela Elena 
Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, 
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb şi Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: 
Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin 
Dumitrescu,  Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. 

La şedinţa din 28 februarie 2007 au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Daniel Buda, 
Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, 
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Augustin Zegrean şi domnul deputat Cosmin Popp 
în locul domnului deputat Ion Gonţea. Au absentat domnii deputaţi: Florina 
Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, 
Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana 
Dumitrescu, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. 

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

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
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1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism P.L.X 7/2007 – fond 

2. 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 

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

4. Propunerea legislativă privind modificarea Art. II din Legea 
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.l.x 54/2007 – fond 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
161/2003 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 63/2007 – fond 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate P.L.X 920/2006-fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române P.l.x 64/2007 
– fond 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare P.l.x 65/2007 – 
fond 

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

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

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 
constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul 
localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 P.l.x 521/2006 – fond 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.X 
502/2006 – fond 

13. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.X 
503/2006 – fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8, alin.(1) 
şi art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x 38/2007 – 
fond 

15. 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, republicată P.l.x 39/2007 – fond 
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16. Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a 
spiritului antreprenorial în rândul tinerilor P.l.x 14/2007 – aviz 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2004 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu destinaţie specială în 
sectorul energetic P.l.x 40/2007 – aviz 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instrucţiunilor 
publice, stabilite prin titluri executorii P.L.X 45/2007 – aviz 

19. Propunerea legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a 
reţelelor de distribuţie pentru gazul metan şi energie electrică plătită autorităţilor 
publice locale P.l.x 46/2007 – aviz 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române P.l.x 66/2007 – aviz 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă 
drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal P.L.X 
67/2007 – aviz 

22. Proiectul de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe 
calea ferată neutilizate de către pensionari P.L.X 73/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările 
sociale de sănătate P.L.X 68/2007 – aviz 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere P.L.X 69/2007 – aviz 

25. Propunerea legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole P.l.x 
70/2007 – aviz 

26. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Medicină Veterinară P.l.x 71/2007 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente P.L.X 72/2007 – aviz 

28. Propunerea legislativă privind organizarea unei societăţi de profil pentru 
distribuţia apei potabile şi canalizare în regiunile rurale P.l.x 75/2007 – aviz 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date P.l.x 76/2007 – aviz 

30. 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 dictatura 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 80/2007 – aviz 

31. Propunerea legislativă privind instituirea Premiului naţional "Sofia 
Nădejde" P.l.x 81/2007 – aviz 
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32. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Şcolii Naţionale de Sănătate 
Publică şi Management Sanitar P.l.x 82/2007 – aviz 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore P.l.x 83/2007 – aviz 

34. Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile aparţinând 
Memorialului Ipoteşti Centrului Naţional de studii "Mihai Eminescu", judeţul 
Botoşani, instituţie publică de interes naţional, din domeniul public al judeţului 
Botoşani şi din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, în domeniul public al 
statului şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, 
pe o perioadă de 49 de ani P.l.x 84/2007 – aviz 

35. Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (nr. 64BP). 
 

 
 

 
Lucrările şedinţei, au început în ziua de 26 februarie şi au fost conduse 

de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a debutat cu examinarea pct. 1, în fond, din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Laura Ştefan, 
director şi domnul Codruţ Olaru, director. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii. Atât la titlul legii, cât şi la articolul unic domnul deputat 
Florin Iordache a formulat un amendament de respingere a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, amendament, 
care supus la vot, a fost adoptat cu majoritate de voturi ( 10 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă şi o abţinere). 

Supus la vot, proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.131/2006 a fost adoptat, cu majoritate de voturi ( 10 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi o abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de 
zi. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Laura Ştefan, 
director şi domnul Codruţ Olaru, director. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii titlul legii. În timpul dezbaterilor a fost formulat de către domnii deputaţi 
Daniel Buda, Augustin Zegrean, Ion Gonţea şi Gheorghe Sârb un amendament de 
modificare a titlului, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă).  

La articolul unic al proiectului de lege a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (11 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă), amendamentul formulat de către 
domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean. 

Preambulul art. I a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 

La art. 48, lit. a) şi g) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, 
amendamentele Comisiei. 

La alin. (3) al art. 911 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul Comisiei. 

La solicitarea domnului deputat George Băeşu dezbaterile cu privire la 
acest proiect de lege au vor continua într-o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat, cu 
examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în avizare, aflate pe 
ordinea de zi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

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

La proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere). 

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

La proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  a continuat cu 

examinarea pct. 3, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi cu cei ai Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat. 

Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă a 
suspendat lucrările şedinţei comune din lipsă de cvorum. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat, în şedinţă separată, cu examinarea pct. 5, 

în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul senator Marius 

Marinescu. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative. În timpul dezbaterilor domnul 
deputat Andras Levente Mate a formulat un amendament de îmbunătăţire a titlului, 
care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

La articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul formulat de domnul deputat Andras Levente Mate. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea legislativă în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
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Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 15, în fond, al 
ordinii de zi.  

La dezbateri a participat din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana Maria Valica, director. La dezbateri a 
participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Petre Străchinaru. 

Domnul deputat Andras Levente Mate în cuvântul luat a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere, a 
fost respinsă, cu majoritate de  voturi (3 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 
abţineri). 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative. Cu majoritate de voturi (9 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri), a fost adoptat amendamentul Comisiei 
la titlul iniţiativei legislative. 

La partea introductivă a art. I al propunerii legislative a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri) amendamentul 
Comisiei. 

La pct. 1 al art. I a fost, de asemenea, adoptat amendamentul Comisiei, 
cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

La pct. 2 al art. I a fost adoptat amendamentul Comisiei, cu majoritate 
de voturi (8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

La art. II al propunerii legislative a fost adoptat amendamentul 
Comisiei, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea legislativă în ansamblul ei, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (8 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 11, în fond, al 
ordinii de zi.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. La dezbateri, 
a fost prezent, în calitate de iniţiator, domnul senator Daniel Iluşcă. 

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

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri a participat din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana Maria Valica, director.  

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. În acest sens urmează a se întocmi un raport de respingere, 
care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. 

Cu privire la pct. 12 şi 13, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
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Cu privire la pct. 35, în fond, al ordinii de zi, restituit de plenul Camerei 
Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative de 
modificare a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
dispoziţii declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 
ianuarie 2007. Textul acestui articol a fost aprobat de Comisia juridică astfel cum a 
fost redat în la raportul iniţial. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi domnul Florin Nan, director 
general adjunct. 

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

Domnul deputat Andras Levente Mate, 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. 8, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi domnul Florin Nan, director 
general adjunct. 

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

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat 
dezbaterilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în dezbatere să 
fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


