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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 06.11.2007 

Nr. 31/1329 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 3 şi 4  decembrie 2007 
    
 

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

În ziua de 4 decembrie 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, 
Cristian Valeriu Buzea, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, 
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Tamas 
Sandor, Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Dumitriu în locul domnului 
deputat Liviu Bogdan Ciucă. Au absentat domnii deputaţi: Florin Iordache, George 
Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Traian 
Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Sorin 
Gabriel Zamfir. 

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

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x 609/2007 
- fond 

2. Propunerea legislativă privind interzicerea mercenarilor P.l.x 683/2007 
– fond. 

3. Propunerea legislativă privind statutul Specialistului de înaltă calificare 
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie P.l.x 732/2007 – fond 
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4. 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 

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

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 P.L.x 
761/2007 – fond 

7. Proiectul de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal P.l.x 
801/2007 – fond 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării 
nr.16/1994 P.L.x 766/2007 – fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.l.x 
588/2007 – fond 

10. 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 667/2007 – 
fond 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 718/2007 – fond 

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

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 598/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind 
reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor 
cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/20 P.L.x 
406/2006 – fond 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari P.L.x 708/2007 – fond 

15. Proiectul de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor 
P.L.x 740/2007 – aviz 

16. Proiectul de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanţa 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 741/2007 – aviz 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 
privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 
2011 P.L.x 742/2007 – aviz 
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18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2007 
privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 
ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe P.L.x 
743/2007 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.384/2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari P.l.x 731/2007 – fond 

20. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani P.l.x 755/2007 – fond 

21. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 67 din Legea 
învăţământului preuniversitar P.l.x 756/2007 – fond 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4, lit. a) pct.1 din Legea 
nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării P.l.x 757/2007 – fond 

23. Propunerea legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale 
oraşelor Bragadiru şi Măgurele, judeţul Ilfov P.l.x 759/2007 – fond 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului, nr.84/1995 P.L.x 788/2007 - 
aviz. 

25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Transportul 
Aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Statele 
Unite ale Americii pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi 
Washington la 30 aprilie 2007 P.L. x 789/2007 - aviz 

26. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea 
Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica 
Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica 
Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica 
Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, 
Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, 
Regatul Unit al Marii Briatanii şi Irlandei de Nord, şi Islanda, Principatul 
Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte şi Republica Bulgaria şi România, 
pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul 
Economic European şi a Acordului între România şi Regatul Norvegiei privind un 
program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în 
România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007 P.L.x 790/2007 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
privind Dezvoltarea Autostrăzilor Maritime în zona Organizaţiei pentru Cooperare 
Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 P.L.x 
791/2007 – aviz 

28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre adoptat la 
Belgrad, la 19 aprilie 2007 P.L.x 792/2007 - aviz 

29. Proiectul de Lege pentru ratificarea Instrumentelor adoptate la 
Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 P.L. x 
793/2007 - aviz 
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30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind sistemul electoral P.L.x 799/2007 – aviz 

31. Adresa Biroului permanent pentru a reanaliza Scrisoarea domnului 
Alexandru Cristorian transmisă de Biroul permanent Comisiei juridice, pentru 
formularea unui punct de vedere (Nr. 1296/BP) 

32. Solicitarea Biroului Permanent pentru formulare unui punct de vedere 
comun referitor la interpretarea dispoziţiilor referitoare la cazarea deputaţilor 
cuprinse în Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Nr. 
1310/BP) 

33. Raportul de activitate pe anul 2006 al Consiliului Legislativ (Nr. 
54/DST) 

34. Raportul de activitate pe anul 2006 al instituţiei Avocatului Poporului 
(Nr. 54/DST) 

35. Adresa Secretarului General prin care Birourile permanente ale celor 
două Camere solicită formularea unui punct de vedere  referitor la modalităţile 
practice în care Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, 
precum şi membrii acesteia ar putea fi reprezentaţi în faţa instanţelor judecătoreşti de 
către consilierii compartimentelor de contencios de la Camera Deputaţilor şi de la 
Senat (Nr. 54/DST) 

36. Sesizarea domnului deputat Ion Stan, privitoare la declasificarea în 
regim de urgenţă a unor dosare (Nr. 944/BPC) 

37. Scrisoarea Consiliului Naţional al Audiovizualului referitoare la situaţia 
domnului Radu Teodorel (nr. 54/DST) 

38. Scrisoarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, referitoare la 
modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 67/2007 

39. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 P.L.x 815/2007 
– aviz 

40. Propunerea legislativă pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor P.l.569/2007 - aviz 
 
  

 
Lucrările Comisiei au început cu examinarea pct. 1, al ordinii de zi, în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Costică 
Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. La solicitarea membrilor celor două Comisii urmează ca acest punct al 
ordinii de zi să fie discutat în şedinţă separată, Comisia pentru apărare va întocmi un 
raport preliminar care să fie transmis Comisiei juridice. 

Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă, a suspendat 
lucrările şedinţei din lipsă de cvorum în ceea ce priveşte membrii Comisiei pentru 
apărare, Comisia juridică fiind în cvorum.  

Datorită lipsei de cvorum la Comisia pentru apărare şi pct. 2, în fond, a 
fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 
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Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 32, în fond, 

al ordinii de zi, în şedinţă separată. 
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât să întocmească 

un punct de vedere potrivit căruia reprezintă abatere, necompletarea corectă a 
formularului de opţiune pentru cazare la începutul legislaturii, neactualizarea opţiunii 
pentru cazare de către parlamentarii cu domiciliul în municipiul Bucureşti, care 
beneficiau de drepturile de cazare la intrarea în vigoare a Legii nr. 96/2006, 
neactualizarea opţiunii pentru cazare de către parlamentarii care şi-au schimbat 
domiciliul în municipiul Bucureşti în timpul legislaturii, precum şi nefolosirea  
pentru plata chiriei, utilităţilor şi altor cheltuieli aferente cazării, a sumei de 70% din 
tariful minim practicat de unităţile hoteliere, acordată parlamentarilor fără domiciliu 
în municipiul Bucureşti care au optat pentru această sumă, în condiţiile legii. 

 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al 

ordinii de zi. 
Domnul deputat Ioan Timiş a luat cuvântul în calitate de iniţiator 

solicitând amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au fost de acord cu 

propunerea de amânare a dezbaterilor. 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al 

ordinii de zi. 
Domnul deputat Andras Levente Mate a luat cuvântul în calitate de 

iniţiator solicitând amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au fost de acord cu 

propunerea de amânare a dezbaterilor. 
Cu privire la pct. 6 şi 7, în fond, Comisia a hotărât, la solicitarea 

doamnei deputat Liana Dumitrescu, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al 
ordinii de zi, comun cu Comisia pentru agricultură. 

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

Preambulul articolului unic a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate 
de voturi în forma de la Senat. 

Pct. 1-3 din proiectul supus dezbaterii au fost adoptate, cu unanimitate 
de voturi în forma de la Senat. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, urmând a se întocmi un raport preliminar care să fie transmis 
Comisiei pentru agricultură. 

Cu privire la  pct. 9-11, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei 
juridice au hotărât amânarea pentru o şedinţă ulterioară, pentru a fi prezenţi la 
dezbateri iniţiatorii acestor iniţiative legislative. 

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



 6

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Marin Cotescu, director. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară,  în vederea studierii raportului preliminar 
primit de la Comisia pentru administraţie, sesizată, de asemenea spre dezbatere în 
fond. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 

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

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

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, 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. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

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

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

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

 
 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 4, în fond al ordinii de zi.  La 

solicitarea scrisă a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii examinarea 
acestui punct al ordinii de zi a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. 13, în fond al ordinii de zi, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, 
membrii Comisiei fiind de acord cu această solicitare. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al 
ordinii de zi. La solicitarea domnului deputat Sergiu Andon acest punct al ordinii de 
zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. 31, al ordinii de zi, referitor la scrisoarea domnului 
Alexandru Cristorian, membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui nou punct de 
vedere în care să se precizeze că în şedinţa de vot final din 9 octombrie 2007 a fost 
contestată numărătoarea votului la un singur proiect de lege, de către domnul deputat 
Marton Arpad, liderul grupului U.D.M.R., invocându-se nefuncţionarea sistemului 
electronic. Votul a fost reluat după repornirea sistemului, fără a mai contestat.  În 
şedinţa respectivă nu a fost contestat votul la nici un proiect de lege supus votului 
final, din alte motive decât cel arătat. Astfel că votul final din şedinţa din 9 octombrie 
2007 nu a fost afectat de incidentul semnalat. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 

examinarea pct. 33, al ordinii de zi, în şedinţă cu membrii Comisiei juridice a 
Senatului. Şedinţa comună a fost condusă de către domnul senator Peter Eckstein 
Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a Senatului. 

La lucrările şedinţei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Consiliului Legislativ, domnul Dragoş Iliescu, preşedinte şi domnul Sorin Popescu, 
preşedinte de secţie. 

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

Domnul senator Petre Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot un raport favorabil, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa comună a continuat cu examinarea pct. 34, al ordinii de zi. 
La lucrările şedinţei a participat, în calitate de invitat, din partea 

instituţiei Avocatului Poporului, domnul Ion Muraru, Avocatul Poporului. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

celor două comisii, cât şi preşedintele Consiliului Legislativ. 
Domnul senator Petre Eckstein Kovacs  consideră că mai sunt unele 

deficienţe în activitatea  instituţiei Avocatului Poporului cu privire la vizibilitatea 
acesteia, precum şi în ceea ce priveşte aspectele care sunt de competenţa instituţiei. 
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De asemenea, consideră că instituţia putea să desfăşoare mai multe anchete 
referitoare la problemele cu care aceasta a fost sesizată. 

Domnul senator Petre Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot un raport favorabil, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 35, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat a precizat că nu este de 

acord cu solicitarea formulată arătând că nu există temei legal şi s-ar crea un nou 
privilegiu. Domnii parlamentari Gavrilă Vasilescu şi Gheorghe Gabor au arătat că 
susţin punctul de vedere exprimat de către domnul deputat Sergiu Andon. 

Cu privire la pct. 36, al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au 
hotărât să transmită Birourilor permanente reunite un punct de vedere în care să 
precizeze că solicitarea transmisă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 72, alin. 
(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Referitor la pct. 37, al ordinii de zi, membrii Comisiilor juridice au 
hotărât să transmită Birourilor permanente reunite  un punct de vedere în care să 
precizeze că numirea prin Hotărârea Parlamentului României nr.13 din 7 mai 2003 a 
domnului Radu Teodorel în funcţia de membru al Consiliului Naţional al 
Audiovizualului, pentru continuarea mandatului devenit vacant, începând cu data de 
7 mai 2003 până la 3 noiembrie 2006, s-a făcut cu respectarea prevederilor art.11 
alin.(7) şi (8) din Legea nr.504/2002 şi  reprezintă diferenţă din  mandatul iniţial.  

Cu privire la pct. 38, al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au 
hotărât să transmită Birourilor permanente reunite un punct de vedere asemănător cu 
cel de la punctul anterior cu precizarea că Hotărârea Parlamentului nr. 67/2007 a fost 
adoptată în baza şi în sensul prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, în urma examinării, 
membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), 
avizarea  favorabilă. 

Cu privire la pct. 40, al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au 
hotărât, în urma luărilor de cuvânt, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind 
epuizată. 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                      George BĂEŞU 
 


