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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 15.03.2006 
Nr. 31/301 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 14 – 15 martie 2006 

    
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în ziua 
de 14 martie 2006, la şedinţă au fost prezenţi, următorii  domni deputaţi: Florin 
Iordache, Daniel Buda, Călian Petru, Traian Dobre, Ion Gonţea, Andras Levente 
Mate, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc şi Augustin Zegrean. Absenţi: Sergiu 
Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena 
Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Bogdan Liviu Ciucă, Cristian 
Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu Gheorghe Gabor, Grosaru Mircea, Victor 
Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş şi Gabriel Sorin Zamfir.  

În data de 15 martie 2006 au fost prezenţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, 
Daniel Buda, Petru Călian, Bogdan Liviu Ciucă, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion 
Gonţea, Mircea Grosaru, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Gabriel Sorin 
Zamfir şi Augustin Zegrean, Dragoş Dumitriu şi Mircea Costache în locul doamnei 
deputat Florina Ruxandra Jipa, Adrian Moisoiu în locul domnului deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, Anghel Stanciu în locul domnului deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Aurel Vainer în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu,  Mihai 
Apostolache în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta şi Horea Uioreanu în 
locul domnului deputat Dragoş Ujeniuc, din totalul de 25 de membrii ai Comisei. A 
fost absent domnul deputat Andras Levente Mate. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul 
deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
     
 
  I. IN FOND: 

1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  
(P.L.X. – 502/2005) - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă şi tineret. 

2. Proiectul de Lege privind modificarea art.3 alin.(2) al Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (nr. P.L.x 64/2006).  
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3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul magistraţilor (nr. P.L.x 72/2006).  

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.30 şi art.46 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (nr. P.L.x 76/2006).   

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare 
"Gojdu", semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005 (nr. P.L.x 1/2006) - restituit de 
Plen pentru depunerea raportului  suplimentar. 

6. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România (nr. 
P.L.x 482/2005)– se va dezbate pe baza  raportului preliminar transmis de  
Comisia pentru industrii şi servicii. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică (P.L.x 
105/2006) - şedinţa  comună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi  
siguranţă naţională. 
 

 
II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante (nr. P.L.x. 100/2006) – 
procedură de urgenţă. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 
107/1996 (nr. P.L.x. 114/2006) – procedură de urgenţă. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 
cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 
Informaţii  (nr. P.L.x. 115/2006) – procedură de urgenţă. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 
privind instituţia prefectului (nr. P.L.x.116 /2006) – procedură de urgenţă. 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.365/2002 privind comerţul electronic (nr. P.L. x 125/2006) – procedură de 
urgenţă. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (nr. P.L.x.130/2006)         - 
procedură de urgenţă. 

7.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2005 pentru instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei 
cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea 
creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii (nr. P.L.x.131/2006) - 
procedură de urgenţă. 
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  8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor 
clădiri de locuit multietajate (nr. P.L.x.132/2006) - procedură de urgenţ. 
   9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare (nr. P.L.x.133/2006) - procedură de 
urgenţă. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind 
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (nr. P.L.x.134/2006) - 
procedură de urgenţă. 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 (nr. P.L.x.135/2006) - procedură de urgenţă. 

12. Propunerea legislativă privind zonele metropolitane (nr. P.l. x 
69/2006). 

13. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.351/2001 privind 
aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV a Reţeaua de 
localităţi (nr. P.l.x. 70/2006). 

14. Propunere legislativă privind înfiinţarea satelor Nicoleşti, Foi şi Ciba 
prin reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş (nr. P.l.x. 73/2006). 

15. Propunere legislativă privind înfiinţarea satului Seuca în 
componenţa comunei Găneşti, judeţul Mureş (nr. P.l.x. 74/2006). 

16. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune (nr. P.L.x.75/2006)
           17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.17 alin (2) 
din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale (nr. P.l.x. 88/2006). 

18. Propunerea legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Legea 
nr.571/2003) (nr. P.l.x. 91/2006). 

19. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.304/2003 
privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile 
de comunicaţii electronice (nr. P.l.x. 95/2006). 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului (nr. P.L.x. 101/2006). 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de 
animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană (nr. P.L.x.102/2006). 

22. Propunerea legislativă privind amplasarea unor monumente ale 
Poetului Naţional MIHAI EMINESCU (nr. P.l.x.104/2006). 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare 
(nr. P.l.x.122/2006). 
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24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor 
tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1.Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat (nr. 
P.l.x.123/2006). 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin.(5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (nr. 
P.L.x.126/2006). 
  26. Proiectul de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în 
condiţii speciale  (nr. P.L.x.140/2006). 
  27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă    (nr. P.L.x.152/2006). 
  28. Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Legea 
nr.203/1999 privind permisele de muncă  (nr. P.L.x.154/2006). 

29. Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de Finanţare dintre 
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de 
Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-
S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 
2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-
Constanţa  (nr. P.L.x. 157/2006) – procedură de urgenţă. 
 
   

III. DIVERSE: 
1. Examinarea solicitării domnului deputat Cristian Silviu Buşoi 

privind  cumulul  calităţii de deputat cu  funcţia de  medic (nr. 42BP/2006). 
2.  Examinarea petiţiei domnului Giorgian Dan   prin care sesizează 

unele  abuzuri ce ar  fi fost comise de lucrătorii firmei S.C. ORWALSAM 
TRADING S.R.L.  al  cărui acţionar ar fi  domnul deputat Meir Nati (nr. 
60/30277/303/13.02.2006). 

3. Nota cu privire la demersurile şi declaraţiile grupului de deputaţi 
PNL, reprezentat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc,  transmisă de  Secretarul 
General cu  adresa nr.981/BP din 14.11.2005.    

4. Examinarea propunerii  de sesizare a  Comisiei pentru Regulament 
în urma seminarului  PHARE „Crearea unor  mecanisme de  evaluare a impactului 
legilor”  pentru  elaborarea unui punct de  vedere (nr.51/417/2006). 
 
 

Şedinţă  comună cu Comisia juridică, de numiri,  disciplină şi validări 
a Senatului   

1. - REEXAMINAREA  Legii pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2006,  
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.95/2006.  

2.- Nota  referitoare la  poziţia Autorităţii Electorale Permanente, faţă de 
cele exprimate în conţinutul „Punctului de vedere comun” al Comisiilor juridice ale 
celor două Camere; 



 5

    - Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale – 2004 ;  

    - Sesizarea din partea vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale 
Permanente.  

3. Examinarea Rapoartelor de activitate pe anii 2003 şi 2004 ale 
C.N.S.A.S, precum şi a Raportului referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi, potrivit Legii nr.187/1999 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, în 
perioada 13 martie 2000 - 31 mai 2002.       

4.  Nota privind aplicarea prevederilor Legii nr. 29/2000 şi Legii nr. 
221/2004 privind semnul onorific Vulturul României – prin care se solicită 
elaborarea unui  proiect de regulament privind condiţiile de organizare a sărbătoririi 
Zilei Semnului onorific şi condiţiile de conferire a Semnului onorific Vulturul 
României . 

 
 
 
          Şedinţa Comisiei juridice a început în ziua de 14 martie 2006, cu 

examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi, referitor la proiectul de Lege privind 
statutul minorităţilor naţionale din România, în şedinţă comună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  
învăţământ, ştiinţă şi tineret. 

La examinarea acestui punct al ordinii de zi a participat, în calitate de 
invitat, din partea Departamentului Pentru Relaţi Interetnice, domnul secretar de stat 
Attila Marko.  

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

Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă, 
constatând lipsa cvorumului, a declarat închise lucrările şedinţei comune. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat în ziua de 15 martie 2006, cu 
examinarea pct. II, în avizare, al ordinii de zi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 1, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi.   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 3, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 4, în avizare, în urma 
solicitării domnului deputat Cornel Ştirbeţ, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 5, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 6, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 9 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 10, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

          La propunerea legislativă prevăzută la pct. 12 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, a fost avizată negativ cu 
unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 
                    La proiectul de lege prevăzut la pct. 17 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

          La propunerea legislativă prevăzută la pct. 18 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi.  

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 20 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 21, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  
  Referitor 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 proiectul de lege prevăzut la pct. 23 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 24, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi.  

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 25 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 26, a fost avizat favorabil cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă).  
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 29 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat,  cu examinarea pct. 7, 
în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Mihai Stănişoară, 
preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a depus amendamente, în scris, 
pentru modificarea textelor din O.U.G. nr. 16/2006.  

Domnul deputat Mihai Stănişoară a supus dezbaterii şi apoi votului 
amendamentul formulat la titlul legii, de către domnul deputat Lucian Augustin 
Bolcaş, care a fost respins cu unanimitate de voturi. Supus la vot titlul propus de 
iniţiator, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Amendamentul formulat la articolul unic al legii a fost respins cu 
unanimitate de voturi, fiind adoptat articolul unic în forma propusă de iniţiator. 

La pct.2, referitor la preambulul legii a fost, de asemenea, formulat 
amendament, care a fost respins prin votul unanim exprimat, fiind adoptat cu 
unanimitate de voturi textul propus de iniţiator. 

La pct.3, referitor la alin. ( 1) al art. 1 din lege a fost respins 
amendamentul formulat de către domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, fiind 
adoptat textul propus de iniţiator, cu unanimitate de voturi. 

La pct.4, referitor la introducerea alin. 1, al art. 1, iniţiatorul a propus 
introducerea unui nou alineat, alin. (11). Cu privire la acest text a fost, de asemenea 
formulat amendament, care a fost respins prin votul unanim exprimat, fiind adoptat 
cu unanimitate de voturi textul propus de iniţiator. 

Pct. din ordonanţă, referitor la alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din Legea nr. 
187/1999, a fost, asemenea, adoptat în forma propusă de iniţiator, amendamentele 
formulate de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş fiind respinse cu unanimitate 
de voturi. 

La pct. 6 referitor la art. 2, la  partea introductivă şi  la lit. e), f), g), i), î), 
k), n), r), s), ş) şi t) iniţiatorul a propus reformularea textului Legii nr. 187/1999. 
Textul din OUG a fost admis, cu unanimitate de voturi, cu o completare la lit. f), 
propusă de domnul deputat Mihăiţă Calimente. Amendamentul formulat de domnul 
deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate 
de voturi.   

La pct. 7 referitor la  art. 3, alin. (1), a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi amendamentul Comisiilor. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Alin. (2) şi (3) ale art. 3 de la pct. 7, au fost adoptate, cu unanimitate de 
voturi, în forma din ordonanţa supusă examinării. 
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La pct. 8, după art. 3 s-a propus introducerea unui art. nou, art. 31. La 
alin. (1) al acestui articol nou a fost formulat amendament de îmbunătăţire a textului 
de către membrii celor două Comisii, amendament carer a fost admis cu unanimitate 
de voturi. Alin. (2) - (9) ale art. 31 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator, 
amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la 
acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Pct. 9, cu privire la art. 4 din lege, privind abrogarea, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin 
Bolcaş, cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

La pct. 10, referitor la alin. (1) al art. 5, a fost formulat amendament de 
către domnii deputaţi Sergiu Andon şi Augustin Zegrean, care a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Alin. (2)- (5) ale art. 5 au fost admise în forma din OUG, cu unanimitate 
de voturi. Amendamentul formulat de  către domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, 
cu privire la acest articol, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

La pct. 11, referitor la art. 7 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma din OUG. 

La pct. 12, referitor la alin.  (2) al art. 8 a fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi, textul din OUG. La alin. (3) al art. 8, domnul deputat Mihăiţă Calimente a 
formulat un amendament, în sensul înlocuirii sintagmei „organele de securitate” cu 
„poliţia politică”. Supus la vot, amendamentul a fost admis cu unanimitate de voturi. 
Alin. (5) al art. 8 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de 
iniţiator.  

La pct. 13 cele trei noi alineate, alin. (71), (72) şi (73), ale art. 8 au fost 
adoptate în forma din ordonanţă.  

La pct. 14, alin. (8) - (10) ale art. 8, din Legea nr. 187/1999, au fost 
adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. 

Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu 
privire la aceste texte, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

La pct. 15, art. 9 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 

La pct. 16, art. 10 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 

La pct. 17, art. 12 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din 
ordonanţă. 

 La pct. 18, referitor la art. 13, alin. (1), a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi amendamentul formulat de domnul deputat Viorel Oancea. Amendamentul 
formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la acest text, a fost 
respins cu unanimitate de voturi.   

La pct. 19, alin. (2), (4), (5), (6) şi (7) ale art. 15 au fost adoptate, cu 
unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă. Amendamentul formulat de domnul 
deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la aceste texte, a fost respins cu 
unanimitate de voturi.   

La pct. 20, referitor la alineatul nou, alin. (8), introdus prin ordonanţă, a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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La pct. 21, alin. (1) al art. 16 a fost modificat potrivit amendamentului 
formulat de domnul deputat Augustin Zegrean, care a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu 
privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

La pct. 22, s-a adoptat cu unanimitate de voturi adoptarea art. 161, 
introdus prin ordonanţă. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Pct. 23, referitor la alin. (1), (2) şi (4) ale art. 17 a fost adoptat în forma 
din ordonanţă. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, 
cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Pct. 24, referitor la art. 19 a fost adoptat în forma din ordonanţă, 
conform votului unanim exprimat. Amendamentul formulat de domnul deputat 
Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de 
voturi.   

Pct. 25, referitor la art. 20 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin 
Bolcaş, cu privire la aceste texte, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Pct. 26 privind introducerea art. 221, a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma din ordonanţă. Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, cu privire la acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Pct. 27, referitor la art. 25 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma din ordonanţă. 

Pct. 28, din ordonanţă, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la 
acest text, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Art. II, din ordonanţă, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la 
acest articol, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Art. III, din ordonanţă, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. IV, din ordonanţă, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Amendamentul formulat de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, cu privire la 
acest articol, a fost respins cu unanimitate de voturi.   

Art. V, din ordonanţă, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. VI, din ordonanţă, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
 Supusă la vot, legea, în ansamblul ei, a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi de către membrii celor două Comisii. 
Lucrările Comisiei au continuat în şedinţă separată, cu examinarea pct. 

2, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat.  
Domnii deputaţi  Cornel Ştirbeţ şi Traian Dobre, în cuvântul luat, au 

arătat că propun respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot această  
propunere, a fost admisă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat, cu examinarea pct. 3, în fond, 
al ordinii de zi. 
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La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat.  

Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantul Ministerului Justiţiei, precum şi domnul deputat 
Florin Iordache, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei propuneri legislative. 

Supusă la vot propunerea de respingere a fost respinsă cu majoritate de 
voturi  (7 voturi pentru susţinerea propunerii de respingere, 5 voturi împotrivă şi 3 
abţineri). 

Întrucât timpul alocat dezbaterilor cu privire la această iniţiativă 
legislativă a fost epuizat, domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a 
precizat că dezbaterile vor continua într-o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, cu 
examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului  
Afacerilor Externe, domnul ministru Mihai Răzvan Ungureanu, domnul Lucian 
Leuştean, secretar de stat şi doamna Irina Danciu, director, domnul deputat Aurelian 
Pavelescu. De asemenea, au participat şi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, 
P.S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, P.S. Andrei Andreicuţ, 
Arhiepiscopul Albei Iulia şi  P.S. Sofronie Driucec, Episcopia Ortodoxă a românilor 
din Ungaria.                     

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

La acest proiect de lege s-au  depus  amendamente,  în scris, de  către 
domnii deputaţi:  Sergiu Andon, Nicolae Popa şi Petru Călian.   

Domnul ministru Mihai Răzvan Ungureanu a arătat că acest Acord, care 
vizează înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno- Ungare „Gojdu”, nu diminuează 
interesul statului faţă de recuperarea bunurilor care au aparţinut lui Emanuil Gojdu, 
precizând de asemenea, că va exista  o colaborare între cele două Fundaţii, Fundaţia 
de la Sibiu urmând să fie sprijinită de Guvern. 

Domnul ministru Mihai Răzvan Ungureanu a subliniat faptul că varianta 
optimă cu privire la acest proiect este a declaraţiei de interpretare, pe care Ministerul 
Afacerilor Externe o susţine şi nu a respingerii ordonanţei. 

Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe au arătat, în cuvântul luat, că solicită 
recunoaşterea şi aplicarea întocmai a testamentului lui Emanuil Gojdu. 

După reexaminarea  proiectului de lege, a amendamentelor depuse  şi a 
punctelor de vedere  exprimate  atât de  către membrii Comisiei  cât şi de  către 
invitaţi, care au răspuns şi întrebărilor adresate, s-a trecut la  supunerea la vot a 
amendamentelor. În urma  votului exprimat, amendamentele formulate de  domnii 
deputaţi Nicolae Popa şi Petru Călian au  fost respinse (4 voturi pentru  susţinere, 18  
voturi împotrivă şi o  abţinere).  

Domnul preşedinte, Sergiu Andon, a supus la vot ca propunerea de 
modificare, cu îmbunătăţirile aduse în timpul dezbaterilor să fie însuşită de Comisia 
juridică.  În urma  votului exprimat, propunerea a fost adoptată cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă). 
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 Amendamentul formulat de  domnul  deputat Sergiu Andon cu 
îmbunătăţirile  aduse în timpul dezbaterilor, însuşit ca amendament al  Comisiei, a  
fost  adoptat cu majoritate de voturi (17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2  
abţineri). 

Faţă de aceste  considerente, membrii Comisiei au hotărât să supună 
Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind 
înfiinţarea  Fundaţiei Publice Româno-Ungare “Gojdu”, semnat la Bucureşti, la 20 
octombrie 2005, cu un amendament admis. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 6, în fond, referitor la 
proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, din partea Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României, domnul Victor Babiuc, preşedinte şi din partea 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, domnul Nicolae Vasile, 
vicepreşedinte şi doamna Lia Dragotă, consilier juridic. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, 
vicepreşedintele Comisiei. 

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

În cuvântul luat, reprezentantul Ministerului Justiţiei a precizat că nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnii deputaţi Augustin Zegrean, Petru Călian au solicitat respingerea 
proiectului de lege, argumentând că acesta conţine prevederi neconstituţionale, 
precum şi implicaţii bugetare neprevăzute. 

Domnii deputaţi Daniel Buda şi Mihai Apostolache au solicitat să se 
ceară lămuriri suplimentare de la Consiliul Legislativ cu privire la constituţionalitatea 
acestui proiect de lege. În urma votului exprimat a fost respinsă această propunere (8 
voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi o abţinere).   

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a declarat 
lucrările şedinţei închise,  urmând ca punctele de pe ordinea de zi care nu au fost 
luate în discuţie să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice a Senatului.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Antonie 
Iorgovan. 

Cu privire la pct. 2 al şedinţei comune, referitor la Autoritatea Electorală 
Permanentă, la solicitarea vicepreşedinţilor A.E.P., în urma dezbaterilor, membrii 
Comisiilor au hotărât constituirea unei subcomisii, care să verifice starea de fapt 
existentă. Membrii Comisiilor au mai stabilit ca subcomisia, să fie constituită din 5 
parlamentari, care în termen de o lună, să întocmească un raport care să fie prezentat 
la finalul verificărilor.   
  Membrii subcomisiei sunt: domnul deputat Cornel Ştirbeţ (P.N.L.), 
preşedinte, domnul deputat George Băeşu (P.S.D.), secretar, domnul deputat Petru 
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Călian (P.C.), domnul senator Dorel Jurcan (P.D.) şi doamna deputat Florina 
Ruxandra Jipa (P.R.M.). 
  Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 1, al ordinii de zi comune, 
referitor la reexaminarea Legii pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.154/2005 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2006,  ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.95/2006. 

 În urma dezbaterilor membrii comisiilor au hotărât eliminarea tezei 
finale a art. 20, alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobată prin lege de către 
Parlament în şedinţa din 20 decembrie 2005. 

Şedinţa  a continuat cu examinarea Notei privind aplicarea prevederilor 
Legii nr. 29/2000 şi Legii nr. 221/2004 privind semnul onorific Vulturul României – 
prin care se solicită elaborarea unui  proiect de regulament privind condiţiile de 
organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific şi condiţiile de conferire a Semnului 
onorific Vulturul României.  

Domnul deputat Petre Ungureanu şi domnul senator Gavrilă Vasilescu, 
desemnaţi raportori, au precizat că au elaborat regulamentul  privind condiţiile de 
organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific şi condiţiile de conferire a Semnului 
onorific Vulturul României, pe care îl supun atenţiei membrilor Comisiilor juridice. 

În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
adoptarea raportului depus, cu menţiunea de a se solicita Cancelariei Ordinelor, 
respectiv domnului Consilier de Stat Gheorghe Angelescu, un punct de vedere asupra 
acestuia, în vederea eliminării oricăror eventuale neconcordanţe cu legislaţia în 
vigoare.   

Pct. 3, al ordinii de zi comune, referitor la examinarea Rapoartelor de 
activitate pe anii 2003 şi 2004 ale C.N.S.A.S, precum şi a Raportului referitor la 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţi, potrivit Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea securităţii ca poliţie politică, în perioada 13 martie 2000 - 31 mai 
2002, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. Membrii Comisiilor juridice au 
hotărât să constituie o subcomisie care să studieze aceste rapoarte şi să fie prezentate 
concluziile într-o şedinţă ulterioară. Din subcomisie vor face parte: domnul senator 
Antonie Iorgovan, domnul deputat Petre Ungureanu şi domnul deputat Augustin 
Zegrean.       

Domnul senator Antonie Iorgovan, preşedintele de şedinţă, a declarat 
încheiate lucrările şedinţei comune, ordinea de zi fiind epuizată. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 


