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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 21 aprilie 2008 

    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 21 aprilie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, 
Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, 
Tiberiu Bărbuleţiu, Daniel Buda, Vasile Butnaru, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, 
Dragoş Ujeniuc şi domnul deputat Valentin Boşneac în locul domnului deputat Traian 
Dobre. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Adam, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian 
Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta, 
Florentina Toma, Tamas Sandor, Cornel Ştirbeţ şi Petre Ungureanu. 

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

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Cerere de reexaminare a Legii 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 

2.  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 728/2008 - fond 

3. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 - 
fond 

4. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x 131/2007 – fond 
5. Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 

privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 100/2008 – fond 
6. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, republicată P.L.x 160/2007 - fond 
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7. 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 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic P.l.x 110/2008 - aviz 

9. Sesizarea domnului senator Ioan Talpeş transmisă Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor prin care se solicită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
formularea unui punct de vedere (Nr. 195/BP) 
 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 8, în avizare, în 

urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 

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

La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Justiţiei doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Nicoleta Bosoc, 
director, Violeta Belegante, şef serviciu şi Nicoleta Miclăuş, consilier juridic. 

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

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

Articolul I al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat, cu 
unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

La art. I, înaintea pct. 1 au fost introduse mai multe puncte noi. La art. 6, 
denumirea marginală şi alineatele (1) şi (4) au fost menţinute în forma din legea trimisă 
spre promulgare. 

Cu privire la lit. g) a art. 48, a fost menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), textul adoptat de Senat. 

Alin. (2) al art. 64 a fost menţinut în forma trimisă spre promulgare. 
Cu privire la introducerea după alin. (2) al art. 64 a unui nou alineat, a fost 

menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 
Referitor la modificarea alin. (3) art. 67, a fost menţinut, cu majoritate de 

voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 
Cu privire la introducerea după alin. (2) al art. 68 a unui nou alineat, a fost 

menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 
Cu privire la introducerea după art. 681 a unui nou articol, art. 682, a fost 

menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 
Alin. (2) al art. 72 a fost abrogat, prin menţinerea, cu majoritate de voturi 

(1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 
Cu privire la introducerea după art. 79 a unui nou articol, art. 791, a fost 

menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 
Cu privire la introducerea după alin. (2) al art. 80 a unui nou alineat, a fost 

menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 
Alin. (1) al art. 911 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
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Alin. (3) al art. 911 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. I, după pct. 1 au fost introduse mai multe puncte noi. Cu privire la 

modificarea alin. (6) al art. 911 a fost menţinut textul din textul iniţial adoptat de 
Camera Deputaţilor şi trimisă spre promulgare, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă 
şi o abţinere). 

Cu privire la modificarea alin. (9) al art. 911 a fost adoptat amendamentul 
deputaţilor PSD şi al domnului deputat Dragoş Ujeniuc. 

Cu privire la introducerea după alin. (9) al art. 911 a două noi alineate, a 
fost menţinut, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), textul adoptat de Senat. 

Alin. (2) şi (3) al art. 912 au fost abrogat, prin menţinerea, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 

Alin. (5) al art.  912 a fost modificat, prin menţinerea, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 

Alin. (4) al art.  913 a fost modificat, prin menţinerea, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 

Alin. (2) al art.  916 a fost modificat, prin menţinerea, cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 

La alin. (1) al art. 100 a fost menţinut textul de la Senat. Alin. (11) al art. 
100, nou introdus din Legea supusă reexaminării a fost eliminat. 

La alin. (3) al art. 100 a fost menţinut textul de la Senat. 
După alin. (3) al art. 100 au fost introduse două noi alineate, alin. (31) şi 

(32), prin menţinerea, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 
După alin. (6) al art. 100 au fost introduse două noi alineate, alin. (7) şi 

(8), prin menţinerea, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), a textului de la Senat. 
După alin. (3) al art. 117 a fost introdus un alineat nou, alin. (4) ca 

amendament al deputaţilor PSD. 
La alin. (2) al art. 118 a fost menţinut textul de la Senat. 
La alin. (4) al art. 136 a fost menţinut textul de la Senat. După alin. (3) al 

art. 136 a fost introdus la Senat un alineat nou, alin. (4), text eliminat de Comisie. 
La alin. (1) al art. 1371 a fost menţinut textul de la Senat. 
La alin. (2) al art. 139 a fost menţinut textul de la Senat. 
Alin. (1) al art. 141 a fost adoptat cu majoritate de voturi, ca amendament 

al deputaţilor PSD. 
La art. I pct. 5, la alin. (12) al art. 145, lit. a) a fost abrogată prin 

menţinerea textului de la Senat. 
La art. I pct. 6 a fost menţinut textul de la Senat. 
La art. I după pct. 6  au fost introduse trei puncte noi, referitoare la alin. 

(1) al art. 1451, alin. (1) al art. 146 şi introducerea unui nou alineat după alin. (7) la art. 
146, fiind menţinute textele de la Senat. 

La art. I după pct. 7  au fost introduse puncte noi. Referitor la alin. (12) al 
art. 1491, alin. (1) al art. 156 au fost menţinute textele de la Senat. Cu privire la 
introducerea unui nou alineat după alin. (5) la art. 159 şi cu privire la alin. (8) al art. 
159 au fost adoptate amendamentele Comisiei. Iar cu privire la alin. (2) al art. 160b a 
fost menţinut textul de la Senat. 

La alin. (2) al art.  1602 a fost menţinut textul de la Senat. 
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La art. I pct. 9, partea introductivă a alin. (31) al art. 1602 a fost menţinut 
textul de la Senat. 

La art. I pct. 9, lit. a) a alin. (31) al art. 1602 a fost menţinută abrogarea 
adoptată de Senat. 

La art. I după pct. 9  a fost introdus un punct nou, referitor la alin. (1) al 
art. 1604, fiind menţinut textul de la Senat. 

La art. I după pct. 10  a fost introdus un punct nou, referitor la alin. (5) al 
art. 1605, fiind menţinut textul de la Senat. 

La art. I după pct. 11  au fost introduse puncte noi, referitor la alin. (41) al 
art. 171 (amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea fiind respins), fiind adoptat 
textul de la Senat. La alin. (1) al art. 172 a fost eliminat textul de la Senat, ca urmare a 
adoptării amendamentului domnului deputat Eugen Nicolicea. După alin. (4) la art. 172 
a fost introdus un  alineat nou; introducerea unui nou alineat după alin. (8) la art. 172; 
modificarea alin. (1) al art. 173; introducerea a două noi alineate după alin. (3) la art. 
173;  modificarea alin. (1) al art. 176 lit. g); modificarea alin. (2) al art. 197,  fiind 
menţinute textele de la Senat. 

Pct. 119 şi 1110 din forma Legii trimisă spre promulgare au fost eliminate, 
cu unanimitate de voturi. 

La art. I pct. 12, alin. (3) al art. 201 a fost menţinut textul de la Senat. 
La art. I după pct. 12 a fost introdus un punct nou, referitor la introducerea 

după alin. (3) al art. 201  a unui nou alineat, ca urmare a menţinerii textului de la Senat. 
La art. I după pct. 15 au fost introduse două puncte noi, referitoare la 

introducerea după alin. (42) al art. 209 a unui nou alineat şi introducerea după alin. (1) 
al art. 214 a unui nou alineat, ca urmare a menţinerii textelor de la Senat. 

La art. I după pct. 16 au fost introduse patru puncte noi, referitoare la alin. 
(1) al art. 224, introducerea după alin. (3) al art. 224 a două noi alineate, alin. (3) al art. 
263 şi  introducerea după alin. (3) al art. 263 a unui nou alineat, ca urmare a menţinerii 
textelor de la Senat. 

La art. I după pct. 18 au fost introduse cinci puncte noi, referitoare la alin. 
(1) al art. 337, art. 356, alin. (1) pct. 6 al art. 3859, la art.  3859, după pct. 10 la alin. (1) 
a fost introdus un punct nou, la art.  3859, după pct. 171 a fost introdus un punct nou,ca 
urmare a menţinerii textelor de la Senat. 

La art. I, pct. 23, lit. a) a alin. (2) al art. 4531 a fost abrogată prin 
menţinerea textului de la Senat. 

La art. I, pct. 29, alin. (1) al art. 4932 a fost menţinut în forma de la Senat. 
La art. I, pct. 29, alin. (1) al art. 4934 a fost adoptat amendamentul 

domnului deputat Eugen Nicolicea, iar la alin. (5), (7) şi (8) au fost menţinute textele 
de la Senat. 

La art. I după pct. 29 au fost introduse două puncte noi, referitoare la art. 
501, iar după art.  524 au fost introduse Anexele nr. 1-4, ca urmare a menţinerii textelor 
de la Senat.  

După art. II a fost introdus un nou articol, art. II1, ca amendament al 
domnului deputat Eugen Nicolicea. 

La art. III a fost menţinută abrogarea adoptată de Senat. 
Art. IV a fost menţinut în forma adoptată de Senat.  
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi de către 
membrii Comisiei (1 vot împotrivă). 

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

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

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

Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat, cu 
unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

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

Cu privire la pct. 2 şi 3, în fond din ordinea de zi, membrii Comisiei  au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Pct. 4 şi 5 au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară la solicitarea 
iniţiatorului. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 7, în fond din ordinea de 
zi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de menţinere a raportului iniţial de respingere întocmit de Comisie, care a 
fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 9, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul deputat Bogdan 

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

Comisiei, cât şi invitatul. 
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât să transmită 

Biroului permanent un punct de vedere prin care să precizeze că nu consideră 
atitudinea şi cele declarate de domnul deputat Bogdan Olteanu în cadrul emisiunii 
„Sinteza zilei” nu sunt „afirmaţii denigratoare” la adresa domnului senator Ioan Talpeş 
de natură a atrage aplicarea unor sancţiuni, ci opinii exprimate în contextul unor 
declaraţii de natură politică. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 
lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind epuizată.  

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