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zilele de 12 şi 13 februarie 2008 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 12 februarie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache (substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat Aurel Vlădoiu), 
Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Vasile Butnaru, Cristian Valeriu 
Buzea, Liana Dumitrescu (substituită în partea a doua a şedinţei de către domnul 
deputat Ibram Iusein), Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Cornel Ştirbeţ, Tamas Sandor, Florentina Toma, Petre 
Ungureanu, domnul deputat Mircea Costache în locul doamnei deputat Florina 
Ruxandra Jipa, domnul deputat Dumitru Avram în locul domnului deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, domnul deputat Gheorghe Sârb în locul domnului deputat Daniel 
Buda, domnul deputat Dragoş Dumitriu în locul domnului deputat Liviu Bogdan 
Ciucă şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc în locul domnului deputat Sorin Gabriel 
Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Adam, Tiberiu Bărbuleţiu, Traian Dobre, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea şi Victor Viorel Ponta. 

În ziua de 13 februarie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache,  Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, 
Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Liana Dumitrescu (substituită în prima parte a 
şedinţei de către domnul deputat Amet Aledin), Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen 
Nicolicea (substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat Aurel Vlădoiu), 
Victor Viorel Ponta (substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat Ioan 
Bivolaru), Cornel Ştirbeţ,  Tamas Sandor, Florentina Toma, Petre Ungureanu, domnul 
deputat Adrian Moisoiu în locul doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa, domnul 
deputat Gheorghe Sârb în locul domnului deputat Daniel Buda, domnul deputat 
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat 
Dragoş Dumitriu în locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc în locul domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii 
deputaţi: Ioan Adam, Tiberiu Bărbuleţiu şi Traian Dobre. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedinte şi de către domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică P.l.x 4/2008 - fond 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente P.L.x 2/2008 – fond 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe P.l.x 827/2007 – fond 

4. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul 
aleşilor locali P.l.x 834/2007 – fond 

5. Propunerea legislativă pentru accesul funcţionarilor publici la funcţia de 
consilier local sau consilier judeţean P.l.x 836/2007 – fond 

6. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.l.x 850/2007 – fond 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2007 privind gruparea europeană de cooperare teritorială P.L.x 906/2007 – 
fond 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul 
naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal 
pentru alegerea membrilor Parlamentului României P.L.x 11/2008 – fond 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială P.L.x 907/2007 – fond 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială, republicată P.L.x 910/2007 – fond 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii P.L.x 911/2007 – fond 

12. Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor, 
precum şi a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă P.l.x 771/2007 – 
fond 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 812/2007 
– fond 

14. Propunerea legislativă Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial 
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al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
826/2007 – fond 

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

16. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 
840/2007 – fond 

17. Propunerea legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 849/2007 – fond 

18. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2007 pentru modificarea şi completarea Titlului VII din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente P.L.x 858/2007 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de 
Procedură Penală P.l.x 866/2007 – fond 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146 
din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti P.l.x 868/2007 – fond 

21. Propunerea legislativă "Legea comasării" P.l.x 869/2007 – fond 
22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x 871/2007 – fond 
23. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta 

viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 809/2007 – fond 

24. Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilaşcu, a lui Andrei Ivanţoc şi 
a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri P.L.x 890/2007 – fond 

25. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 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 891/2007 – fond 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004 
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri 
naţionale P.L.x 800/2007 – fond 

27. 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 

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

29. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de 
apărare P.L.x 830/2007 – aviz 

30. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor P.l.x 878/2007 – aviz 

31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân P.L.x 912/2007 – aviz 
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32. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţia a acestor date P.L.x 913/2007 – aviz 

33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea 
şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază P.L.x 3/2008 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei 
feroviare semnat la Ruse la 9 februarie 2007P.L.x 5/2008 – aviz 

35. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de 
amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 P.L.x 6/2008 – aviz 

36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 P.L.x 
9/2008 – aviz 

37. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 
351/2004 P.L.x 13/2008 – aviz 

38. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea nr.32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor P.L.x 10/2008 – aviz 

39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.., 
Societatea Comercială " Electrocentrale" Bucureşti - S.A.., Societatea Comercială 
"Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - 
Sucursala "ROMAG -TERMO" , Societatea Comercială "Complexul Energetic 
Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - 
S.A..,Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru 
centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi locale P.L.x 12/2008 – aviz 

40. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind 
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente 
sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 
vederea utilizării lor terapeutice P.L.x 14/2008 – aviz 

41. Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul 
calamităţilor produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 P.l.x 16/2008 – 
aviz 

42. Adresa Secretarului General prin care Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor solicită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un punct de vedere 
asupra cererii formulate de domnul deputat Aurel Vlădoiu, de a se relua dezbaterea şi 
votul final asupra Proiectului de Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii (Nr. 1469/BP) 

43. Sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
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pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali      
(Nr. 54/DST)  

44. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor P.l.x 899/2007 – aviz 
 
 

 
Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 3, al ordinii de 

zi. 
 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a solicitat 

amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară pentru a fi prezenţi iniţiatorii. În 
urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au fost de acord cu solicitarea formulată. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al 
ordinii de zi. La solicitarea domnului deputat Andras Levente Mate, acest punct al 
ordinii de zi fost respins, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă – Cristian Valeriu 
Buzea şi Dumitru Avram).  

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 5, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat. La dezbateri a participat şi domnul senator 
Ovidiu Teodor Creţu, în calitate de iniţiator. 

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

În cuvântul luat, domnul deputat Dragoş Ujeniuc a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative deoarece încalcă prevederile art. 123 din Constituţia 
României, republicată. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei a supus la vot 
propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi         
(6 voturi împotrivă – Cristian Buzea, Dragoş Dumitriu, Vasile Butnaru, George 
Băeşu, Aurel Vlădoiu şi Dumitru Avram şi o abţinere -  Florentina Toma). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al 
ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat. 

Referitor la acest punct al ordinii de zi, domnul deputat Andras Levente 
Mate a solicitat respingerea propunerii legislative. Supusă la vot propunerea de 
respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă – Dumitru 
Avram şi Cristian Valeriu Buzea). 

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



 6

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat. 

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, cu unanimitate de voturi.  

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

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Titlul Cap. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art.1 şi 2 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi în forma propusă de 

iniţiator. 
Titlul Cap. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 3 - 5 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi în forma propusă de 

iniţiator. 
Titlul Cap. III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 6 - 13 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi în forma propusă de 

iniţiator. 
Titlul Cap. IV a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 14 şi 15 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Titlul Cap. V a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 16 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Titlul Cap. VI a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 17 - 20 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
La art. 21 a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc. 
Art. 22 – 31 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al 

ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat. 

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, cu unanimitate de voturi.  

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

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
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Articolul unic al ordonanţei a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate 
de voturi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat. La dezbateri 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 propunerii legislative, la care a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi amendamentul Comisiei juridice.  

La articolul unic al iniţiativei legislative a fost, de asemenea, adoptat, cu 
unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei juridice. 

Cu privire la pct. 1, referitor la completarea art. 82 alin. (1) cu  lit. h), a  
fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 

Cu privire la pct. 2, referitor la completarea art. 84, alin. (1) cu  lit. j) a 
fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.  

Cu privire la pct. 3, a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.  
La pct. 4 a fost adoptat amendamentul domnului senator Marius 

Marinescu şi domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă.  
Cu privire la pct. 5, referitor la completarea art. 85, alin. (1), cu lit. l) s - a 

adoptat amendamentul Comisiei juridice.  
Cu privire la pct. 6, referitor la completarea art. 87, alin. (1), cu lit. l) s -a 

adoptat amendamentul Comisiei juridice.  
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

iniţiativa legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu majoritate de voturi (2 
abţineri – Liana Dumitrescu şi Andras Levente Mate). 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 16, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat.  

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

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 17, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat, domnul Dumitru 
Jantea, director, domnul Constantin Nedelcu, consilier juridic şi domnul Ovidiu 
Simina, consilier al secretarului de stat. 
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Domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat, în cuvântul luat, 
respingerea acestei  iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost 
adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 24 în fond al ordinii de zi.  
La dezbateri a participat şi domnul senator Adrian Păunescu, în calitate 

de  iniţiator. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
În cuvântul luat domnul deputat Dragoş Dumitriu a formulat un 

amendament în sensul eliminării numelor din titlul proiectului de lege. 
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât să suspende 

discuţiile pe acest proiect de lege urmând a fi reluate într-o şedinţă ulterioară. 
Cu privire la pct. 9 şi 10, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

fost de acord cu solicitarea domnului deputat Andras Levente Mate de a le amâna 
pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 28, în fond al ordinii de zi, comun cu 

membrii Comisiei pentru învăţământ şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului.   
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Petre Popeangă, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ. 
La solicitarea membrilor celor trei comisii s-a verificat cvorumul de 

şedinţă, constatându-se lipsa cvorumului. În aceste condiţii domnul deputat Petre 
Popeangă, preşedintele de şedinţă a suspendat lucrările şedinţei comune. 

 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 26, în fond din 

ordinea de zi. 
La şedinţă au participat din partea Ministerului Transporturilor, domnul 

Barna Tanczos, secretar de stat, domnul Alin Goga, director şi doamna Ortansa 
Munteanu, director, din partea Guvernului, domnul Ilie Bolojan, Secretar General al 
Guvernului. 

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 menţinut, cu unanimitate de voturi, 
în forma de la Senat. 

Preambulul art. I al legii a fost, de asemenea, menţinut, cu unanimitate de 
voturi, în forma de la Senat. 

La art. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă şi o abţinere), amendamentul depus de către Grupul PD-L. La art. 1 au fost 
introduse două alineate noi, alin. (2) şi (3) ca urmare a adoptării, cu unanimitate de 
voturi, a amendamentului domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, Florin 
Iordache şi Cornel Ştirbeţ. 

La pct. 1 de la Senat, referitor la art. 2, alin. (1) a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, amendamentul Grupului parlamentar al PD-L şi al Comisiei 
pentru industrii şi servicii.   
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La pct. 2 de la Senat, după alin. (4) a fost introdus un alineat nou care a 
fost modificat prin amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi 
Florin Iordache.  

La pct. 3 de la Senat, referitor la art. 3, alin. (1) a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. Alin. 
(2) al art. 3 a fost modificat prin amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan 
Timiş, Florin Iordache, Dragoş Ujeniuc şi Ioan Bivolaru. După alin. (2) au fost 
introduse nouă alineate noi. Cu privire la  alin. (3), nou introdus, a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, Florin Iordache şi 
George Băeşu. La alin. (4) – (11) au fost adoptate amendamentele depuse de către 
domnii deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 

La pct. 4 de la Senat, referitor la art. 4 alin. (1) şi (2), au fost adoptate 
amendamentele domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. Alin. 
(3) şi (4) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La alin. (5) – (8) au fost 
adoptate amendamentele domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin 
Iordache. 

La pct. 5 de la Senat, referitor la art. 5, alin. (2) a fost adoptat 
amendamentul depus de către Grupul parlamentar al PD-L. Alin. (3) a fost menţinut în 
forma adoptată de Senat. La alin. (5) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. Alin. (6) a fost menţinut în forma 
adoptată de Senat.  

La pct. 6 de la Senat, referitor la introducerea după alin. (7) din Legea nr. 
198 din 2004 a două noi alineate, alin. (8) şi (9), cu privire la alin. (8) în urma luărilor 
de cuvânt membrii Comisiei au hotărât adoptarea amendamentului domnilor deputaţi 
Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache, iar la alin. (9) a fost menţinut în forma 
de la Senat.   

La pct. 7 de la Senat, referitor la alin. (1) al art. 6 a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, Florin Iordache şi Grupul 
parlamentar al PD-L. Alin. (2) al art. 6 a fost modificat prin amendamentul domnilor 
deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi  Florin Iordache.  

La pct. 8 de la Senat, referitor la art. 7 a fost adoptat amendamentul 
domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 

La pct. 9 a fost menţinut textul adoptat de Senat. 
La pct. 10, referitor la art. 9, la alin. (1) a fost adoptat amendamentul 

domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, Florin Iordache şi Ioan Bivolaru. Alin. 
(2) a fost adoptat în forma de la Senat. După alin. (2) a fost introdus un alineat nou, ca 
urmare a adoptării amendamentului  domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, 
Florin Iordache, Geroge Băeşu şi Ioan Bivolaru. Alin. (3) de la Senat, devenit alin. (4) 
prin renumerotare, a fost adoptat în forma propusă de către domnii deputaţi Sergiu 
Andon, Ioan Timiş şi  Florin Iordache. Alin. (4) a fost adoptat în forma de la Senat. 
După alin. (4) a fost introdus un alineat nou, ca urmare a adoptării amendamentului  
domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 

După pct. 10 de la Senat a fost introdus un punct nou prin amendamentul 
propus de către Grupul parlamentar al PD-L. 

Pct. 11 şi 12 au fost menţinute în forma de la Senat. 
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După pct. 12 de la Senat a fost introduse trei puncte noi. Prin 
amendamentul propus de către Grupul parlamentar al PD-L a fost modificat art. 15 din 
Legea nr. 198/2004. Prin amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş, 
Florin Iordache şi Ioan Bivolaru au fost introduse art. 181 şi 182. De asemenea, prin 
amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache a fost 
introdus art. 19.  

Art. II din proiectul de lege a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. III a fost modificat prin amendamentul Comisiei pentru industrii şi 

servicii. 
După art. III a fost introdus un articol nou, ca amendament al domnilor 

deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 
Art. IV a fost menţinut în forma de la Senat, devenit prin renumerotare 

art. V.  
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă – Ioan Bivolaru şi 2 abţineri – Cristian Valeriu Buzea şi Mircea Costache). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 1, în fond al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat şi domnul senator Şerban Nicolae, în calitate de  

iniţiator. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
Domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat în cuvântul luat 

amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară pentru primirea unui punct de vedere 
din partea Guvernului.  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus la vot 
propunerea de amânare, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.  

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 2, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, 

doamna Alina Rădoi, director şi doamna Violeta Belegante, şef serviciu, iar din partea 
Autorităţii pentru restituirea Proprietăţilor a participat doamna Ana Maria Valica, 
director. 

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

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

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Articolul unic al ordonanţei a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate 

de voturi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă şi 2 abţineri). 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 11, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, 

doamna Alina Rădoi, director şi doamna Violeta Belegante, şef serviciu. 
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Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 

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

Art. I şi II din proiectul de lege au fost, de asemenea, adoptate, cu 
unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

 Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 12, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, 

doamna Alina Rădoi, director şi doamna Violeta Belegante, şef serviciu. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 
În luărilor de cuvânt s-a solicitat respingerea acestei  iniţiative legislative. 

Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi            
(4 abţineri). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond. 
La şedinţa Comisiei au participat din partea Autorităţii pentru restituirea 

Proprietăţilor doamna Ana Maria Valica, director. 
Referitor la acest punct al ordinii de zi, domnul deputat Andras Levente 

Mate a solicitat respingerea propunerii legislative. Supusă la vot propunerea de 
respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă – Mircea 
Costache şi Cristian Valeriu Buzea). 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 15, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Mediului şi 

Dezvoltării Durabile, doamna Monalisa Baldovin şi domnul Adrian Chesaru, 
consilier. 

În urma luărilor de cuvânt, la solicitarea iniţiatorului acest punct al 
ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 18, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Autorităţii pentru restituirea 

Proprietăţilor doamna Ana Maria Valica, director. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi (7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă – Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi 
Gheorghe Sârb şi 3 abţineri – George Băeşu, Florin Iordache şi Victor Viorel Ponta), 
un amendament de modificare din lege de respingere a ordonanţei în proiect de lege 
de aprobare a ordonanţei.  

La articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu majoritate de 
voturi (7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă – Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi 
Gheorghe Sârb şi 3 abţineri – George Băeşu, Florin Iordache şi Victor Viorel Ponta), 
un amendament de modificare din lege de respingere în lege de aprobare a ordonanţei. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. 
Articolul unic al ordonanţei a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. 



 12

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi           
(3 voturi împotrivă – Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Gheorghe Sârb şi 3 abţineri – 
George Băeşu, Florin Iordache şi Victor Viorel Ponta). 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 19, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, 

doamna Alina Rădoi, director şi doamna Violeta Belegante, şef serviciu. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 
Domnul deputat Petre Ungureanu, în cuvântul luat a solicitat respingerea 

acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (4 voturi pentru – Petre Ungureanu, Sergiu Andon, Cornel 
Ştirbeţ şi Gheorghe Sârb şi 12 voturi împotrivă).  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, la care a fost adoptat un 
amendament de tehnică legislativă, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă – 
Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Gheorghe Sârb şi o abţinere – Dragoş Dumitriu). 

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă – Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Gheorghe Sârb şi o 
abţinere – Dragoş Dumitriu), un amendament, respectiv de introducere a articolului 
unic. 

Modificarea propusă de iniţiatori la art. 172, alin. 81) din Codul de 
procedură penală a fost adoptată, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă – Cornel 
Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Gheorghe Sârb şi 2 abţineri – Dragoş Dumitriu şi Sergiu 
Andon). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
propunerea legislativă în ansamblul său, aceasta fiind adoptată, cu majoritate de voturi           
(3 voturi împotrivă – Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu şi Gheorghe Sârb şi 2 abţineri – 
Dragoş Dumitriu şi Sergiu Andon). 

Cu privire la pct. 20, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La pct. 21, în fond, al ordinii de zi, iniţiatorul Becsek-Garda Dezso-
Kalaman a solicitat o amânare pentru a fi prezent la dezbateri. Membrii Comisiei au 
fost de acord cu solicitarea de amânare. 

La pct. 22, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Gheorghe Gabor a 
solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, membrii Comisiei fiind de  
acord. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 23 în fond al ordinii de zi.  
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi în forma propusă de iniţiator.  

La articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, un 
amendament de modificare. 
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
propunerea legislativă în ansamblul său, aceasta fiind adoptată, cu unanimitate de 
voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 25, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Autorităţii pentru restituirea 

Proprietăţilor doamna Ana Maria Valica, director. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima puncte de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitata. 
În cuvântul luat, domnii deputaţi Petre Ungureanu şi Dragoş Ujeniuc au 

precizat că nu susţin adoptarea acestei propuneri legislative propunând respingerea ei. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (9 
voturi pentru şi 7 voturi împotrivă). 

Cu privire la pct. 27, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară la solicitarea iniţiatorului. 

 
 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  
Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

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

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, Comisia a 
hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea  
favorabilă. 
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă – Adrian Moisoiu, 
Cristian Valeriu Buzea şi Mircea Costache), avizarea  negativă. 

 
 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 42, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat să domnul deputat Aurel Vlădoiu în calitate de 

invitat. 
În urma opiniilor exprimate în Comisie, s-a hotărât transmiterea către 

Biroul permanent a unui punct de vedere în care să fie cuprinse  observaţiile depuse de  
către domnul deputat Aurel Vlădoiu în materialele depuse la Comisie. Membrii 
Comisiei au adoptat punctul de vedere întocmit, cu majoritate de voturi (0 abţinere – 
Sergiu Andon). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul alocat 
dezbaterilor fiind epuizat. 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                      George BĂEŞU 
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