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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  

Bucureşti, 01.11.2007 
Nr. 31/1161 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 30, 31 octombrie şi 1 noiembrie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 30 octombrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Cosmin Popp, Gheorghe Sârb şi 
domnul deputat Horea Uioreanu l-a substituit pe domnul deputat Sorin Gabriel 
Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, 
Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, 
Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, 
Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor şi Florentina Toma. 

În ziua de 31 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Daniel Buda, Cristian Valeriu 
Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea 
Grosaru, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Gheorghe Sârb, Florentina Toma, domnul 
deputat Mihăiţă Calimente l-a substituit pe domnul deputat  Traian Dobre şi domnul 
deputat Nicolae Popa l-a substituit pe domnul deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au 
absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion 
Gonţea, Andras Levente Mate, Victor Viorel Ponta  şi Tamas Sandor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 1 noiembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, 
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea şi Florentina Toma. Au absentat domnii 
deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel 
Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Valeriu Buzea,  Cristian Sorin Dumitrescu, Ion 
Gonţea, Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor şi Sorin 
Gabriel Zamfir. 

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

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 şi art. 46 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor P.l.x 624/2007 – fond 

2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei AVOCATUL 
COPILULUI P.l.x 627/2007 – fond 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii 
organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la 
Bucureşti la 5 iulie 2007 P.L.x 705/2007 – fond.  

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 649/2007 – fond 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind 
circulaţia pe drumurile publice P.l.x 650/2007 – fond 

6. 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. 
Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României. 

7. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.x 502/2007 - fond. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind 
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi 
a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante  P.l.x 616/2007 - aviz 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din 
Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor P.l.x 617/2007 – aviz 

10. Proiectul de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi 
industrial P.L.x 671/2007 – aviz 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 
privind mărcile şi indicaţiile geografice P.L.x 678/2007 - aviz. 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la 
nivelul administraţiei publice centrale  P.L. x 685/2007 - aviz 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi P.L.x 686/2007 – aviz 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe 
parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi 
PHARE finanţate de Uniunea Europeană P.L.x 687/2007 – aviz 
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15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
P.L.x 688/2007 – aviz 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe P.L.x 690/2007 - aviz 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a 
fondurilor alocate prin Programul SAPARD P.L. x 691/2007 - aviz 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2007 
pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.1/2007 privind 
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea 
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale precum şi a autorităţilor publice centrale P.L.x 692/2007 – aviz 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 
privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei 
naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru 
Obiectivul "Cooperare teritorială europeană" P.L.x  693/2007 – aviz 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu P.L.x 694/2007 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 P.l.x 702/2007 – aviz 

22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 31 mai 2007 P.L.x 
703/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit şi pe capital şi a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007 
P.L.x 704/2007 – aviz 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor P.l.x 661/2007 – 
aviz 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 P.l.x 707/2007 – aviz 

26. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 P.l.x 695/2007 – aviz 
27. Adresa Secretarului General prin care ne transmite scrisoarea din partea 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, referitoare la modificarea Hotărârii 
Parlamentului nr. 67/2007 (Nr. 1194 S). 

28. Solicitarea Birourilor Permanente prin care  recomandă Comisiilor 
juridice ale celor două Camere să elaboreze o propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului (Nr. 1152/BP). 

29. Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x 609/2007 
- fond 
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început, în ziua 
de 30 octombrie, cu examinarea pct. 29, în fond, al ordinii de zi,  în şedinţă comună cu 
membrii Comisiei pentru apărare. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar 
de stat şi domnul Dumitru Jantea, director, din partea Ministerului Apărării domnul 
Daniel Ştefan, consilier juridic şi domnul Mihai Dănilă, consilier juridic, din partea 
Guvernului domnul Stejărel Olaru, consilier de stat, din partea Serviciului de 
Informaţii Externe doamna Adriana Flucuş, consilier juridic şi domnul Mihail 
Calianu, consilier juridic, din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale domnul 
Ion Sârbu, din partea Serviciului de Protecţie şi Pază domnul Ion Colţuneac, ofiţer 
juridic, iar din partea Serviciului Român de Informaţii domnul Cătălin Dumitrescu, 
consilier juridic şi  domnul Dan Raiciu, consilier juridic. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere membrii celor 
două Comisii.  

Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă a declarat 
încheiată şedinţa comună, urmând ca dezbaterile să fie continuate într-o şedinţă 
ulterioară. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al 

ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

Şedinţa comună a fost condusă de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, 
preşedintele Comisiei pentru  învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

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

şedinţă separată. 
În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele 

Comisiei, a supus dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative. Cu 
unanimitate de voturi, membrii Comisiei au adoptat la titlu un amendament de tehnică 
legislativă. 

La art. I a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 1 şi 2 ale art. I au fost adoptate în forma propusă de către iniţiator. 
La art. II a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul ei a fost adoptată, cu 

unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi.  
La lucrările şedinţei a participat din partea instituţiei Avocatului 

Poporului domnul Mihail Gondoş, adjunct al Avocatului Poporului. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii 

comisiei, cât şi invitatul. 
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Doamna deputat Florentina Toma, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 6, al ordinii de zi.  
La solicitarea domnului deputat Daniel Buda acest punct al ordinii de zi a 

fost amânat pentru o şedinţă ulterioară în vederea prezenţei la dezbateri a 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, al ordinii de zi, în 
şedinţă separată, urmând a fi întocmit un preraport.  

La lucrările şedinţei au participat din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director şi domnul Lucian Diniţă, şef serviciu. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative care a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, în 
şedinţă separată, urmând a fi întocmit un preraport. 

La lucrările şedinţei au participat din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director şi domnul Lucian Diniţă, şef serviciu. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative care a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond al ordinii de 
zi. 

La lucrările şedinţei au participat din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de 
voturi. 

Supusă la vot, legea în ansamblul ei a fost adoptată, cu unanimitate de 
voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 8, în avizare din ordinea 
de zi. Cu privire la această propunere legislativă Comisia a hotărât avizarea negativă, 
cu unanimitate de voturi.  
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Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat a solicitat suspendarea 
lucrărilor şedinţei datorită lipsei cvorumului.  

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost reluate la ora 
12, dar nu s-a întrunit cvorumul necesar, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Cosmin 
Popp, Daniel Buda, Gheorghe Sârb şi Mihăiţă Calimente. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, în ziua 

de 31 octombrie, ora 1500, cu examinarea pct. 26, în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 

Şedinţa comună a fost condusă alternativ de către domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor 
şi de către domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a 
Senatului. 

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Doina Dascălu, secretar de stat, domnul 
Cătălin Duică, secretar de stat, doamna Maria Popescu, şef serviciu şi domnul 
Alexandru Marian, consilier, din partea  Ministerului Justiţiei domnul Gheorghe 
Mocuţa, secretar de stat, domnul Dorel Fronea, secretar general, doamna Ami 
Dumitrache, director şi domnul Tudor Tuleaşcă, director general, din partea 
Ministerului Public doamna Gabriela  Scutea, adjunct procuror general, domnul 
Marius Ţorţolea, manager economic şi domnul Constantin Meculescu, şef birou buget, 
din partea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal doamna Georgeta Basarabescu, preşedinte şi doamna Mariana Andreea 
Parepa, director economic, din partea Avocatului Poporului domnul Ioan Muraru, 
Avocatul Poporului şi domnul Mihail Gondoş, adjunct al Avocatului Poporului, iar 
din partea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii domnul Ladislau 
Antoniu Csendes, preşedinte. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a precizat că au 
fost depuse două amendamente: unul de către domnul deputat Gheorghe Chiper şi 
domnul senator Vasile Dan Ungureanu, referitor la finalizarea etapei a II-a la 
penitenciarul Arad, iar celălalt de către domnii deputaţi Eugen Nicolicea şi Ioan 
Timiş, referitor la bugetul pentru Avocatul Poporului. 

În urma luărilor de cuvânt domnul deputat Cosmin Popp, a solicitat ca 
votul privind bugetul acestor instituţii să fie dat într-o şedinţă ulterioară. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, a propus ca votul privind 
avizarea bugetului acestor instituţii să se dea de către fiecare comisie în parte în 
şedinţă separată. Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a declarat 
încheiate lucrările şedinţei comune urmând ca votul să se dea într-o şedinţă ulterioară. 
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat, în ziua 
de 1 noiembrie, cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe 
ordinea de zi, în avizare, în şedinţă separată.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, domnul 
deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot amendamentele depuse. 
Amendamentul domnului deputat Gheorghe Chiper şi al domnului senator Vasile Dan 
Ungureanu, referitor la finalizarea etapei a II-a la penitenciarul Arad, a fost respins, cu 
majoritate de voturi (5 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă). Amendamentul domnilor 
deputaţi Eugen Nicolicea şi Ioan Timiş, referitor la majorarea bugetului pentru 
Avocatul Poporului  a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Astfel au fost avizate favorabil, cu unanimitate de voturi bugetele acestor 
instituţii. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în urma 
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 10, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

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

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma 
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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 Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, în urma luărilor 
de cuvânt, membrii Comisiei au luat act de retragerea acestei iniţiative legislative 
formulată de către iniţiator, domnul deputat Mircea Grosaru. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul afectat lucrărilor 
şedinţei fiind epuizat, urmând ca punctele din ordinea de zi care nu au fost luate în 
dezbatere să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
     
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 


