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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 22.03.2006 

Nr. 31/336 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 21 – 22 martie 2006 
    
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în ziua 
de 21 martie 2006, la şedinţă au fost prezenţi, următorii  domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, 
Daniel Buda, Călian Petru, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Grosaru 
Mircea, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre 
Ungureanu şi Augustin Zegrean. Absenţi: Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, 
Lucian Augustin Bolcaş, Bogdan Liviu Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, 
Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.  

În data de 22 martie 2006 au fost prezenţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, 
Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa (substituită în prima parte a 
şedinţei de domnul deputat Dragoş Dumitriu), Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Petru Călian, Bogdan Liviu Ciucă (substituit la şedinţa comună 
cu membrii Comisiei juridice a Senatului de domnul deputat Pantelimon Manta), 
Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe 
Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Gabriel Sorin Zamfir şi Augustin 
Zegrean, Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, Aurel 
Vainer în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu, Mircea Man (în prima parte a 
şedinţei) şi Traian Igaş (în a doua parte a şedinţei) în locul domnului deputat Ion 
Gonţea, din totalul de 25 de membrii ai Comisei. Au fost absenţi domnii deputaţi: 
Cristian Sorin Dumitrescu şi Victor Viorel Ponta. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat 
Florin Iordache, 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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa 
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, 
persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative 
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abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de 
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România (nr. P.L.-x 509/2005) – 
restituit de Plen.  

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.202/1998 privind 
organizarea Monitorului Oficial al României şi a Legii nr.26/1990 privind Registrul 
Comerţului (nr. P.l.-x 33/2006) – restituit de Plen.  

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002 (nr. P.L.x.448/2005) – restituit de Plen.  

5. Propunerea legislativă din 21 ianuarie 2005 privind Legea pentru 
modificarea şi completarea art.9 şi 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului (nr. P.L.x.492/2005) – restituit de Plen.  

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii arendării 
nr.16/1994 (nr.P.L.x.553/2005) – restituit de Plen.  

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist 
sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii (nr. P.L.x.183/2005). 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (nr. P.l.x. 
647/2005) - restituit de Plen.  

9.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul magistraţilor (nr. P.L.x 72/2006).  

10. 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).   

11. Proiectul de Lege privind statutul personalului de probaţiune   (nr. 
P.L.x 129/2006).    

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi (nr. P.L.x 136/2006).   

13. 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 . 

14. Propunerea legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi 
funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din 
nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" (nr. P.L.x.545/2005) – 
restituit de Plen.  

15. Proiectul Legii protecţiei fondului cinegetic şi a vânătorii  (nr. P.L.x. 
27/2006) - şedinţă  comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

  
II. ÎN AVIZARE: 
1. 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. 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu 
modificările şi completările ulterioare (nr. P.L. x 138/2006) – procedură de urgenţă. 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar  (nr. P.L.x.139 /2006) – procedură 
de urgenţă. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală (nr. P.L. x 161/2006) – procedură de urgenţă. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art.17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 
privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor (nr. 
P.L.x.162/2006)   - procedură de urgenţă 

6.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă (nr. 
P.L.x.163/2006) - procedură de urgenţă 
  7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (nr. P.L.x.164/2006) - 
procedură de urgenţă 
   8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea fondului 
cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996 (nr. P.L.x.165/2006) - procedură de 
urgenţă 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea 
şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor 
vulnerabile (nr. P.L.x.166/2006) - procedură de urgenţă 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate (nr. P.L.x.167/2006) - procedură de 
urgenţă 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (nr. P.L.x. 
168/2006) – procedură de urgenţă. 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi 
consultanţă pentru tineri (nr. P.L.x. 170/2006) – procedură de urgenţă. 

13. Propunerea legislativă "Legea Tinerilor" (nr. P.L.x. 171/2006) – 
procedură de urgenţă. 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale (nr. 
P.L. x 141/2006). 
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15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din 
unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic (nr. P.L. x 142/2006). 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2006 
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 (nr. 
P.L. x 143/2006). 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (nr. P.L. x 
144/2006). 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor (nr. P.L. x 145/2006). 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale 
personalului din Ministerul Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile 
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate (nr. P.L. x 147/2006). 

20. Proiectul de Lege pentru completarea anexei 1 la Legea nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului (nr. P.L. x 148/2006). 

21. Propunerea legislativă privind unele măsuri de protecţie a minorilor  
(nr. P.l. x 150/2006). 

22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.705/2001, privind 
sistemul naţional de asistenţă socială (nr. P.l. x 153/2006). 

23. Propunerea legislativă privind sprijinirea de către stat a producţiei de 
băuturi alcoolice distilate din fructe (nr. P.l. x 155/2006). 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune şi a Hotărârii 
Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune      (nr. P.l. 
x 156/2006). 

25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării 
Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de 
Guvernul României la Istambul la 8 noiembrie 2005   (nr. P.L. x 158/2006). 

26. Proiectul de Lege privind utilizarea codificării standardizate a seturilor 
de caractere în documentele în formă electronică (nr. P.L. x 173/2006). 

27. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Tineretului din România - CTR (nr. P.l. x 175/2006). 

28. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de tehnician 
dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnicienilor 
Dentari din România (nr. P.l. x 178/2006). 
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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). 

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

Senatului  din ziua de  22  martie 2006, orele 1500,  la sala „Mihai Viteazul” 
  - Audierea  candidaţilor propuşi pentru  numirea în Colegiul C.N.S.A.S; 
  - Audierea  candidaţilor propuşi pentru numirea ca Avocat al Poporului. 

 
 

 
          Şedinţa Comisiei juridice a început în ziua de 21 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 Relaţii Interetnice, domnul secretar de stat 
Attila Marko.  

Şedinţa comună a fost prezidată de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei pentru  drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 
textul art.2.  

În timpul dezbaterilor au fost formulate amendamente, pentru 
îmbunătăţirea acestui text, de către domnii deputaţi Anghel Stanciu şi Daniel Buda. 

Supus la vot, amendamentul formulat de domnul deputat Anghel Stanciu, 
a fost respins cu majoritate de voturi (15 voturi pentru susţinerea amendamentului şi 29 
de voturi împotrivă). 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
amendamentul formulat de domnul deputat Daniel Buda. În timpul procedurii de vot, 
reprezentanţii grupurilor parlamentare ale PRM şi PSD au părăsit sala de şedinţă, 
motivând că nu li se permite să-şi exprime punctul de vedere cu privire la acest 
amendament. 

Domnul deputat Marton Arpad, în cuvântul luat, a precizat că grupul 
parlamentar al UDMR va solicita Biroului Permanent să fie trimis în Plen acest proiect 
de lege, fără raportul Comisiilor, întrucât opoziţia nu doreşte votarea acestuia. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, constatând lipsa 
cvorumului, a declarat închise lucrările şedinţei comune. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat în ziua de 22 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.   
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, 
cu menţiunea de a se ţine seama de punctul de vedere transmis de Guvern,  la 
dezbaterile ce se vor desfăşura la Comisia sesizată în fond . 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 3, în avizare, s-a hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 4, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 5, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea 
favorabilă. 

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 amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.  

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 proiectul de lege prevăzut la pct. 12 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi, cu menţiunea de a se ţine seama, la dezbaterea în fond, de 
observaţiile şi propunerile formulate de Guvern.  
                    La proiectul de lege prevăzut la pct. 14 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat,  cu examinarea pct. 15, 
în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Attila 
Kelemen, preşedintele Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. 

La alin. (1) al art. 8 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (17 voturi 
pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri), amendamentul formulat de un grup de deputaţi 
aparţinând grupului parlamentar al PSD. Amendamentul formulat de grupul PSD la 
alin. (2) al art. 8  a fost respins cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă şi 21 de abţineri). Alin. (3) a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma 
de la Senat.  

Art. 9 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 10 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 11 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
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La art. 12, alin. (1), (2) şi (3), au fost adoptate, cu majoritate de voturi, 
amendamentele formulate de parlamentarii aparţinând grupului PSD. La alin. (4), (5) şi 
(6) au fost adoptate cu majoritate de voturi amendamentele formulate de parlamentarii 
PSD. Amendamentul formulat la alin. (7)  de către domnii deputaţi aparţinând grupului 
parlamentar al PSD a fost respins cu majoritate de voturi. 

La alin. (8), grupul PSD a formulat un amendament de reformulare a 
textului, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 11 voturi 
împotrivă şi o abţinere). La alin. (9) şi (10), acelaşi grup de deputaţi a propus 
eliminarea, care a fost respinsă cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 14 voturi 
împotrivă). 

La art. 13, alin. (1) a fost formulat amendament de către deputaţi din 
grupul PSD, care a fost respins în urma votului majoritar exprimat (13 voturi pentru şi 
17 voturi împotrivă). Amendamentul de modificare a acestui alineat formulat de către 
domnul deputat Attila Kelemen a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

La alin. (2) al art. 13 amendamentul deputaţilor PSD a fost respins, fiind 
admis, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat de domnul deputat Attila 
Kelemen. La alin. (3) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat 
de grupul PSD, cu completarea făcută de domnul deputat Attila Kelemen. 

De asemenea, amendamentele formulate de domnii deputaţi aparţinând 
grupului parlamentar al PSD cu privire la Alin. (4), (5), (6) şi (7) au fost respinse, fiind 
adoptat textul de la Senat. 

Deputaţii aparţinând grupului PSD au formulat amendamente de eliminare 
a alin. (8)-(19), care au fost adoptate de către membrii celor două Comisii. 

Art. 14 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art. 15 a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la 

Senat. La alin. (2), lit. a), amendamentul formulat de grupul PSD a fost respins cu 
majoritate de voturi (10 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi o abţinere). La alin. (2), 
lit. b), amendamentul formulat de grupul PSD a fost respins cu majoritate de voturi. 
Alin. (3)-(6) au fost adoptate cu unanimitate de voturi în forma de la Senat. 

Art. 16 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Alin. (1) şi (2) ale art. 17 au fost adoptate în forma de la Senat. 

Amendamentul formulat de grupul de domnii deputaţi PSD la alin. (3) a fost respins, 
fiind adoptat textul de la Senat. 

La art. 18 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat 
de un grup de domni deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale PNL şi PD, 
susţinuţi şi de domnii deputaţi Attila Kelemen, Florin Iordache şi Petru Călian. 

Art. 19, alin. (1)-(4), au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma 
de la Senat.  La alin. (5) a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), 
amendamentul formulat de deputaţii PNL şi PD. 

Art. 20 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 21 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 22 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
La art. 23, alin. (1), lit. a) - e) au fost adoptate în forma de la Senat. La lit. 

f) a fost adoptat amendamentul formulat,de grupul PNL şi PD, de eliminare a acestui 
text. Lit. g) - x) au fost adoptate cu unanimitate de voturi în forma de la Senat. De 
asemenea, alin. (2)-(5) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

Art. 24 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
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Art. 25 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 26 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 27, lit. A, a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, în forma de la 

Senat. La lit. B a art. 27, domnul deputat Attila Kelemen a formulat amendament de 
eliminare, care a fost adoptat.  

La alin. (1) al art. 28 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, textul de la 
Senat. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul formulat de domnii deputaţi din grupul 
PNL şi PD. La art. 28, alin.(3), lit. b) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul grupului PNL şi PD. La art. 28, alin.(3), lit. d) a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), amendamentul grupului PNL şi PD. Alin. (4)-(7) au 
fost adoptate în forma de la Senat. 

Art. 29 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 30 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 31 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 32 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 33, alin. (1), lit. a) - d), a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 

forma de la Senat. Lit. e) a art. 33 a fost eliminată, conform amendamentului domnului 
deputat Attila Kelemen. La alin. (2) şi (3) ale art. 33 au fost formulate amendamente de 
către domnul deputat Attila Kelemen, în sensul eliminării. Supus la vot, amendamentul 
de eliminare, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Art. 34 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 35 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 36 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 37 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 38 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Textul art. 39 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 

de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 40 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 41 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Textul art. 42 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 

de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 43 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 44 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Textul art. 45 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 

de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 46 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 47 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Textul art. 48 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 

de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 49 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 50 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
La art. 51 a fost formulat un amendament de îmbunătăţire a textului, care a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, de către membrii celor două Comisii. 
La art. 52 a fost adoptat amendamentul Comisiilor, cu unanimitate de 

voturi. 
Art. 53 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
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Textul art. 54 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 
de voturi, în forma de la Senat. 

Art. 55 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 56 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Textul art. 57 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 

de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 58 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Art. 59 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Textul art. 60 a fost adoptat de către membrii Comisiilor, cu unanimitate 

de voturi, în forma de la Senat. 
Art. 61 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.  
Domnul deputat Attila Kelemen, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi de către membrii 
celor două Comisii. 

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

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Victor Achim, 
cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, din cadrul Academiei Române. De 
asemenea, a fost prezent şi domnul deputat Nicolae Păun, în calitate de reprezentant al 
etniei rome. 

Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii, care au adus lămuriri în legătură cu includerea în cadrul 
acestei legi a cetăţenilor de etnie romă. Prevederea a fost inclusă în Legea adoptată de 
Senat, ca urmare a cererii de reexaminare a Preşedintelui României. 

În urma dezbaterilor s-a trecut la votul pe articole a legii supuse 
examinării. 

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

Supus la vot articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus votului 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Justiţiei, doamna Claudia Roşianu, consilier juridic. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot titlul 

legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la Senat. 
Preambulul art. I a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la 

Senat . 
La pct. 1, referitor la art. 1, alin. (1), a fost adoptat amendamentul formulat 

de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia parlamentară a revoluţionarilor 
din decembrie 1989 şi deputat Dragoş Dumitriu. La acest alineat a mai fost formulat un 
amendament în scris de domnul deputat Dragoş Dumitriu, care supus la vot a fost 
respins. De asemenea, propunerea de introducere a unui nou alineat, alin. (2) la art. 1, 
formulată de domnul deputat Dragoş Dumitriu, a fost respinsă. 

La lit. c) a alin.(1) al art. 2 a fost adoptat amendamentul formulat de  
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989. 
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Alin. (2) al art.2 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art.4 a fost adoptat în forma de la Senat. Amendamentul 

formulat de domnul deputat Dragoş Dumitriu a fost respins în urma votului exprimat. 
Alin. (3) al art.5 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Alin. (5) al art.5 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art.6 a fost abrogat, astfel cum a trecut şi de Senat. 
După alin. (1) al art. 6 s-a introdus un nou alineat, alin.(11), conform 

modificării aduse de Senat. 
La art. 7 alin. (1), litera a) s-a modificat conform textului de la Senat. La 

art. 7, alin. (1) după litera e) s-a propus introducerea alin. (11) de către Comisia 
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. În urma votului exprimat, acest 
amendament a fost respins. 

Art. II, din legea supusă aprobării, a fost modificat potrivit 
amendamentului domnului deputat George Băeşu. 

Art. III, din legea supusă aprobării, a fost completat potrivit 
amendamentului Comisiei juridice. Amendamentul domnului deputat Dragoş Dumitriu 
a fost respins în urma votului exprimat. 

Art. IV a fost adoptat în forma de la Senat. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot legea 

în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Urmează a se întocmi un 
raport suplimentar, cu amendamente admise şi respinse. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii de 
zi.  

Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, în calitate de iniţiator, a 
oferit unele explicaţii, cu privire la această iniţiativă legislativă. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, această  propunere a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi (1 vot pentru susţinerea propunerii). 

Domnul deputat Sergiu Andon, susţinut şi de domnul deputat Pantelimon 
Manta, a formulat o propunere de îmbunătăţire a textului. 

La solicitarea membrilor Comisiei, domnul deputat Sergiu Andon, a supus 
la vot propunerea de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. În urma votului 
majoritar exprimat (10 voturi pentru susţinerea propunerii, 2 voturi împotrivă şi 2 
abţineri), dezbaterea a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat, cu examinarea pct. 13, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna ministru Monica Luisa Macovei, Iarina Prelipceanu, director şi  
Claudia Roşianu, consilier juridic, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie  a 
României, domnul Victor Babiuc, preşedinte, iar din partea Camerei de Comerţ şi 
Industrie a Municipiului Bucureşti, au participat, domnul Nicolae Vasile, 
vicepreşedinte şi doamna Lia Dragotă, consilier juridic. 

Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. Atât reprezentanţii Guvernului, cât şi cei ai Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României, au precizat că nu susţin adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 
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Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot propunerea a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (8 voturi pentru susţinerea propunerii, 11 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 

Domnul deputat Daniel Buda, a solicitat respingerea acestei iniţiative 
legislative. Supusă la vot propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi (9 voturi 
pentru susţinerea propunerii şi 11 voturi împotrivă). 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) în 
forma de la Senat. 

La titlul Cap.I  domnul deputat Aurel Vainer a formulat un amendament 
de completare, astfel: „Camerele de comerţ şi industrie judeţene”, cu precizarea de a 
se face această completare în cuprinsul întregului proiect. Supus la vot, acest 
amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

La art. 1 alin. (1), a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă) textul propus de raportori cu completările făcute de domnul deputat Aurel 
Vainer. 

La alin. (2) al art.1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
domnului deputat Ioan Bivolaru, cu completările făcute de domnul deputat Aurel 
Vainer. 

Alin. (1) al art. 2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma propusă 
de raportorii desemnaţi cu studierea acestui proiect de lege. Alin. (2) al art. 2, nou 
introdus, a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere), în forma propusă de 
raportorii desemnaţi cu studierea acestui proiect de lege. Alin. (2) al art. 2, devenit alin. 
(3), a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de raportorii desemnaţi 
cu studierea acestui proiect de lege, cu completarea propusă de domnul deputat Aurel 
Vainer.  

La alin. (1) al art. 3 s-a propus eliminarea, propunere care a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

La alin. (2), devenit alin. (1) prin renumerotare, al art. 3 a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), propunerea de reformulare a textului, conform 
amendamentului formulat de domnul deputat Andrian Mihei,  cu completările făcute de 
domnul deputat Aurel Vainer. 

La alin. (3), devenit alin. (2), a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul domnului deputat Ioan Bivolaru. 

La alin. (4), devenit alin. (3), a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul domnului deputat Ioan Bivolaru. 

La art. 4, alin. (1), lit. a), domnul deputat Sorin Gabriel Zamfir a propus 
eliminarea textului introdus de raportori. Supusă la vot, propunerea a fost admisă cu 
majoritate de voturi (10 voturi pentru susţinerea propunerii şi 6 voturi împotrivă), 
menţinându-se textul adoptat de Senat.  

Lit. b) a alin. (1) a art. 4 a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în forma 
de la Senat. 

Lit. c) a alin. (1) a art. 4 a fost adoptată cu majoritate de voturi (15 voturi 
pentru şi 3 voturi împotrivă), în forma propusă de Comisia pentru industrii şi servicii. 
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Lit. d), a fost adoptată cu unanimitate de voturi în forma propusă de 
raportori. La lit. e) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat de 
domnii deputaţi Dan Ioan Popescu şi Aurel Vainer. 

Domnii deputaţi Andras Levente Mate şi Gheorghe Gabor au solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot această propunere a 
fost adoptată cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, cu 
examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna ministru Monica Luisa Macovei, Iarina Prelipceanu, director,  
Claudia Roşianu, consilier juridic.  

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

Domnii deputaţi Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc şi Gheorghe Gabor, în 
cuvântul luat, au precizat că nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative şi propun 
respingerea ei. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru 
susţinerea propunerii, 7 voturi împotrivă şi o abţinere), de către membrii Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii de 
zi, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.30 şi art.46 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna ministru Monica Luisa Macovei, Iarina Prelipceanu, director,  
Claudia Roşianu, consilier juridic.  

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

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
propunerii legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (11 voturi pentru susţinerea propunerii de respingere, 6 voturi 
împotrivă şi 2 aţineri). 

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice a Senatului, cu examinarea punctului referitor la audierea  
candidaţilor propuşi pentru  numirea în Colegiul C.N.S.A.S.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera 
Deputaţilor. 

     În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) din Legea nr.187/1999 
membrii celor două comisii au analizat documentele prezentate de Preşedintele 
României, Primul - Ministru  şi de grupurile parlamentare pentru candidaţii propuşi, 
după cum urmează: Preşedintele  României, Petrescu  Gh. Dragoş; Primul-Ministru, 
Dumitrescu  Constantin Grigore (Ticu); Grupul parlamentar al PD, Turianu Cornel şi 
Lazea Dorin Dan; Grupul parlamentar al PNL, Secaşiu Claudiu – Octavian şi Dinescu 
Mircea; Grupul parlamentar al PSD, Chiriţescu Florian, Ionescu Cazemir Benedict şi 
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Tănase Laurenţiu; Grupul parlamentar al PRM, Buchet Constantin; Grupul parlamentar 
al UDMR, Csendes Ladislau – Antoniu. 

Au fost analizate pentru fiecare candidat următoarele documente: 
curriculum vitae, declaraţiile pe propria răspundere a candidaţilor, în sensul că nu se 
încadrează în prevederile art.5 alin.(2) - (5) din Legea nr.187/1999, respectiv că nu au 
aparţinut şi nu au colaborat cu organele de securitate şi cazierul judiciar. 

La  solicitarea  domnului preşedinte Peter Eckstein Kovacs, membrii  
Comisiilor  juridice au  fost  de acord  ca fiecare  candidat să-şi completeze dosarul cu  
declaraţia de  acceptare a  funcţiei  de membru în Colegiul  Consiliului Naţional  pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii. 

După audierea candidaţilor şi a analizei documentaţiei prezentate, inclusiv 
a declaraţiilor de acceptare menţionate  mai  sus, Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului constată că  aceştia  îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiei de membru în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii ca poliţie politică. 

La propunerea  domnului preşedinte Sergiu  Andon, Comisiile  juridice au  
hotărât  modalitatea de  desfăşurare a procedurii de  vot. În acest  sens, s-a  stabilit ca  
votul  să  fie  secret, pe  bază de  buletine de  vot, cuprinzând  lista  candidaţilor. 

În urma votului  exprimat,  rezultatele  sunt următoarele: 
1.  Petrescu  Gh. Dragoş – 20 voturi „pentru” şi 4  voturi „împotrivă”; 
2. Dumitrescu  Constantin Grigore (Ticu) - 20 voturi „pentru” şi 4 

voturi „împotrivă”; 
3. Turianu Cornel - 24 voturi „pentru”; 
4. Lazea Dorin Dan - 24 voturi „pentru”; 
5. Secaşiu Claudiu – Octavian - 24 voturi „pentru”; 
6. Dinescu Mircea – 20 voturi „pentru” şi 4  voturi „împotrivă”; 
7. Chiriţescu Florian  – 23 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”; 
8. Ionescu Cazemir Benedict – 23 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”; 
9. Tănase Laurenţiu – 21 voturi „pentru” şi 3 voturi „împotrivă”; 
10. Buchet Constantin – 23 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”; 
11. Csendes Ladislau - Antoniu  - 24 voturi „pentru”. 
Având în vedere rezultatul  votului, membrii celor  două Comisii juridice 

au hotărât să supună plenului Camerelor  reunite raportul comun favorabil. 
Domnul deputat Sergiu Andon, 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. 

 
 

 
PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 
 


