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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 12.04.2006 

Nr. 31/479 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 11 şi 12 aprilie 2006 
    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat  lucrările în 
ziua de 11 aprilie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Florin 
Iordache, Cornel Ştirbeţ, Daniel Buda, Călian Petru, Dobre Traian, Dumitrescu 
Liana,  Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Grosaru Mircea, Andras Levente Mate, Ioan 
Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean, Gabriel Sorin Zamfir. 
Au absentat domnii deputaţi : Sergiu Andon, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Ciucă Liviu 
Bogdan, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Sârb şi Victor Viorel Ponta, din totalul 
de 25 de membrii ai Comisiei. 

 În ziua de 12 aprilie 2006 au fost prezenţi la lucrările Comisiei 
următorii deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, 
Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Călian Petru, Liviu Bogdan Ciucă, Dobre 
Traian, Cristian Sorin Dumitrescu, Dumitrescu Liana, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, 
Grosaru Mircea, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, 
Petre Ungureanu, Gabriel Sorin Zamfir, Augustin Zegrean, Mircea Costache în locul 
domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş şi Bentu Dumitru în locul domnului 
deputat Răzvan Bobeanu. Au absentat domnii deputaţi: Forina Ruxandra Jipa 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, vicepreşedintele Comisiei.  

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

1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  
(nr. 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 acceptarea Amendamentelor la Statutul 
Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat, adoptate la cea de-a XX-a 
Sesiune Diplomatică a Conferinţei de Drept Internaţional Privat, la Haga la 30 iunie 
2005 (nr. P.L.x 244/2006) – procedură de urgenţă.  
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3.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul magistraţilor (nr. P.L.x 72/2006) - restituit de plen 
pentru reexaminare.   

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) - 
restituit de plen pentru reexaminare.  

5. Propunerea legislativă de modificarea şi completarea a Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară (nr. P.l.x 160/2006).  

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar (nr. P.L.x 169/2006)– procedură 
de urgenţă. 

7. Proiectul de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator (nr. P.L.x 185/2006)– procedură de urgenţă. 

8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de 
integrare europeană (nr. P.L.x 218/2006)– procedură de urgenţă. 

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul proprietăţii (nr. P.L.x 219/2006)– procedură de urgenţă. 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (nr. P.L.x 177/2006). 

11. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (nr. P.L.x 327/2005) -  reexaminare la 
cererea Preşedintelui României. 

12. 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.  

13. 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.  

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

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

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

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică (nr. P.l.x 225/2006) – procedură de urgenţă. Şedinţă  comună cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.    
  18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
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juridic al contravenţiilor (nr. P.L.x 172/2006)- şedinţă  comună cu Comisia pentru 
tehnologia  informaţiei şi comunicaţiilor.   

 
II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (nr.P.L.x.217/2006) – procedură 
de urgenţă. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, complexurile energetice 
Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala 
ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor judeţene şi locale (nr.P.L.x.220/2006) – procedură de 
urgenţă. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (nr.P.L.x.221/2006) – 
procedură de urgenţă. 

4. Proiectul de Lege privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale (nr. P.L.x 228/2006) – procedură de 
urgenţă. 

5. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 
2006 (nr. P.L.x 245/2006) – procedură de urgenţă. 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate 
"C.F.R." - S.A privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată 
Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 
decembrie 2005 (nr. P.L.x 246/2006) – procedură de urgenţă. 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanţare între 
România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a 
drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la 
Luxemburg la 27 decembrie 2005 (nr. P.L.x 247/2006) – procedură de urgenţă. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea 
Audiovizualului nr.504/2002 (nr. P.l.x 159/2006). 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
prevederi privind funcţia publică (nr.P.l.x.216/2006) . 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică (nr.P.L.x.222/2006). 
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11. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea 
energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de 
consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică 
(nr.P.L.x.223/2006). 

12. Proiectul de Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 
(nr. P.L.x 226/2006). 

 
III. DIVERSE: 

                    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.    

 
 
Şedinţa Comisiei juridice a început în ziua de 11 aprilie 2006, cu 

examinarea pct.1, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi cei ai Comisiei 
pentru  învăţământ, ştiinţă şi tineret. 

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

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea 
Departamentului Pentru Relaţii Interetnice, domnul secretar de stat Attila Marko.   

Domnul deputat Nicolae Păun, în calitate de preşedinte de şedinţă, a 
reluat dezbaterile de la art. 15. 

Domnul deputat Paul Magheru a formulat un amendament de eliminare, 
care supus la vot a fost respins, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru susţinerea 
amendamentului, 28 de voturi împotrivă şi o abţinere). 

Amendamentul formulat de către Grupul PRM, prin care propunea 
reformularea art. 15, a fost respins în urma votului majoritar exprimat (11 voturi 
pentru susţinerea amendamentului, 28 de voturi împotrivă şi o abţinere). 

Amendamentul formulat de domnii deputaţi Lia Olguţa Vasilescu, 
Pentru Călian, Iuliu Furo şi Ioan Aurel Rus a fost respins cu majoritate de voturi ( 12 
voturi pentru susţinerea amendamentului, 30 voturi împotrivă şi o abţinere). Domnul 
preşedinte Nicolae Păun a supus la vot amendamentul formulat de domnul deputat 
Adrian Moisoiu. În urma votului, amendamentul a fost respins cu majoritate de 
voturi ( 10 voturi pentru susţinere, 28 de voturi împotrivă şi o abţinere). De 
asemenea, amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin Iordache şi Valer 
Dorneanu la acest articol a fost respins cu majoritate de voturi ( 11 voturi pentru 
susţinere, 28 de voturi împotrivă şi o abţinere). 

Amendamentul formulat de domnii deputaţi Andea Petru, Andronescu 
Ecaterina, Stanciu Anghel, Galateanu Monalisa, Dumitru Mihai şi Ştiucă Alecsandru 
a fost, de asemenea respins prin votul exprimat (11 voturi pentru şi 30 de voturi 
împotrivă). Amendamentele formulate de către domnii deputaţi Marton Arpad şi 
Attila Varga cu privire la art. 15 şi  propunerea de introducere a unui nou articol, art. 
151 au fost retrase. 
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Domnul deputat Nicolae Păun, de preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii titlul Cap. II. 

Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, în cuvântul luat, a solicitat 
eliminarea Cap. II. Supusă la vot această propunere a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (11 voturi pentru susţinerea propunerii şi 31 de voturi împotrivă).  

Amendamentul la titlul Cap. II, formulat de Grupul PRM a fost respins 
cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 31 de voturi împotrivă). De asemenea, a 
fost respins şi amendamentul formulat de către domnii deputaţi Florin Iordache şi 
Valer Dorneanu cu majoritate de voturi ( 9 voturi pentru susţinere şi 30 de voturi 
împotrivă). 

Membrii celor trei comisii au hotărât să adopte titlul Cap. II, cu 
majoritate de voturi (30 de voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), în forma adoptată de 
Senat. 

Titlul Secţiunii 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (30 de voturi 
pentru şi 9 voturi împotrivă) în forma de la Senat. 

Cu privire la art. 16, au fost formulate amendamente de introducere a 
unor noi alineate, înainte de alin. (1), de către Grupul PRM şi domnul deputat Adrian 
Moisoiu, care au fost respinse cu majoritate de voturi (11 voturi pentru susţinerea 
amendamentelor şi 30 de voturi împotrivă). 

La alin. (1) al art. 16 au fost formulate mai multe amendamente.  
Amendamentul formulat de către Grupul PRM, a fost respins în urma 

votului majoritar exprimat (11 voturi pentru susţinerea amendamentului şi  32 de 
voturi împotrivă). 

Amendamentul formulat de domnii deputaţi Lia Olguţa Vasilescu, 
Pentru Călian, Iuliu Furo şi Ioan Aurel Rus a fost respins cu majoritate de voturi   ( 
12 voturi pentru susţinerea amendamentului şi 30 voturi împotrivă).  

Domnul deputat Paul Magheru a formulat un amendament, care supus la 
vot a fost respins, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru susţinerea 
amendamentului şi 29 de voturi împotrivă). 

Supus la vot, amendamentul formulat de domnii deputaţi Florin 
Iordache şi Valer Dorneanu a fost respins cu majoritate de voturi ( 10 voturi pentru 
susţinere, 29 de voturi împotrivă şi 4 abţineri). A fost respins, de asemenea, şi 
amendamentul formulat de domnul deputat Adrian Moisoiu, cu majoritate de voturi 
(11 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă şi o abţinere). 

Amendamentul formulat de domnii deputaţi Marton Arpad şi Attila 
Varga a fost retras.  

În urma votului exprimat, membrii comisiilor au adoptat textul, cu 
majoritate de voturi (32 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi o abţinere), în forma 
de la Senat. 

Amendamentul formulat de domnul deputat Adrian Moisoiu cu privire 
la introducerea unui nou alineat la art. 16, alin. (11),  a fost respins cu majoritate de 
voturi (12 voturi pentru şi 31 de voturi împotrivă). 

La alin. (2) amendamentul formulat de Grupul PRM a fost respins, cu 
majoritate de voturi (deşi prezenţi în sală, mai mulţi deputaţi nu şi-au exprimat 
votul). Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu a propus reformularea amendamentului 
Grupului PRM. Această propunere de reformulare supusă la vot a fost respinsă, cu 
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majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 31 de voturi împotrivă). Amendamentul 
formulat de domnul deputat Adrian Moisoiu a fost respins cu majoritate de voturi (4 
voturi pentru şi 30 de voturi împotrivă). Supus la vot, amendamentul formulat de 
domnii deputaţi Florin Iordache şi Valer Dorneanu a fost respins cu majoritate de 
voturi ( 2 voturi pentru şi 32 de voturi împotrivă). 

Doamna deputat Roberta Anastase a formulat un amendament pentru 
îmbunătăţirea textului art. 16, alin. (2). 

La solicitarea domnilor deputaţi, în acest moment al şedinţei s-a 
verificat cvorumul. Domnul deputat Nicolae Păun a suspendat dezbaterile din lipsă 
de cvorum, declarând închise  lucrările şedinţei. 

Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă separată, 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, 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 unanimitate de voturi, 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 avizarea favorabilă, cu unanimitate.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 
                    La propunerea legislativă prevăzută la pct. 9 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 10, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 11, a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi.  

 Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii 
de zi. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât 
adoptarea titlului legii, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 

Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi.  
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Alina Rădoi, director 
adjunct şi Violeta Belegante, şef serviciu. În calitate de iniţiator a fost prezent şi 
domnul deputat Florin Iordache. 

În cuvântul luat, domnii deputaţi Petre Ungureanu şi George Băeşu, au 
solicitat adoptarea acestei propuneri legislative şi întocmirea unui raport favorabil.  

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a formulat un amendament la alin. (1) al 
art. 54, referitor la vechimea necesară. Supus la vot amendamentul a fost adoptat cu 
majoritate de voturi (9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

La alin. (2), domnul deputat Cornel Ştirbeţ a formulat un amendament, 
care a fost adoptat cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă). 

Alin. (3) a fost adoptat în forma iniţiatorului, cu majoritate de voturi (1 
vot împotrivă). 

Alin. (4) a fost adoptat în forma iniţiatorului, cu majoritate de voturi (2 
vot împotrivă). 

Alin. (5) a fost adoptat în forma iniţiatorului, cu majoritate de voturi (9 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, 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 (nr. P.L.x 76/2006) – care a 
fost restituită de plen pentru reexaminare.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Alina Rădoi, director 
adjunct şi Violeta Belegante, şef serviciu. În calitate de iniţiator a fost prezent şi 
domnul deputat Manta Pantelimon. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi ( 10 voturi pentru menţinerea raportului iniţial şi 4 voturi 
împotriva menţinerii), să menţină propunerea de respingere formulată în raportul 
iniţial depus de Comisie, care să fie supusă aprobării Plenului Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi doamna 
Irina Alexe, şef serviciu, iar din partea ANRP, doamna Ingrid Zaarour, preşedinte, 
domnul Theodor Nicolescu, vicepreşedinte şi doamna Bianca Mihaela Cimpoi, 
consilier. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, susţinut şi de domnul deputat Petre 
Ungureanu, a formulat o propunere de modificare a titlului legii, din lege de 
respingere a ordonanţei, în lege de adoptare. 
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La propunerea membrilor Comisiei acest punct al ordinii de zi a fost 
amânat, cu unanimitate de voturi, pentru o şedinţă ulterioară. 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Alina Rădoi, director 
adjunct şi Violeta Belegante, şef serviciu. În calitate de iniţiator a fost prezent şi 
domnul deputat Dumitru Avram. 

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

În cuvântul luat, domnul deputat Andras Levente Mate a formulat 
propunere de respingere a acestei iniţiative legislative, arătând că este 
neconstituţională. De asemenea, şi domnii deputaţi Traian Dobre, Florin Iordache, 
Cornel Ştirbeţ, Gheorghe Gabor şi Augustin Zegrean, au solicitat respingerea acestei 
propuneri legislative. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere formulată, care a fost admisă cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru respingere, 1 vot împotrivă şi o abţinere). 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, 
domnul deputat Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor cu o săptămână. 
Supusă la vot această propunere a fost adoptată cu majoritate de voturi (12 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă şi o abţinere). 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Alina Rădoi, director 
adjunct şi Violeta Belegante, şef serviciu.  

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă. a supus 
dezbaterii proiectul de lege. 

Titlul legii a fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. 1 şi 2 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Art. 3 a fost adoptat cu majoritate de voturi în forma de la Senat. 
Art. 4 - 6 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Cap. II a fost adoptat în forma de la Senat. De asemenea, şi titlul 

Secţiunii 1-a din Cap. II a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 7 preambulul a fost adoptat în forma de la Senat. Lit. a) şi b) au 

fost, de asemenea, adoptate în forma de la Senat. La lit. c), domnul deputat Sorin 
Gabriel Zamfir a formulat un amendament în sensul completării textului, care a fost 
însă respins prin votul exprimat. Tot la lit. c) a fost formulat şi de către domnul 
deputat Daniel Buda un amendament. Supus la vot acest amendament a fost adoptat 
de către membrii Comisiei. Lit. d) şi e) au fost adoptate în forma de la Senat. 
Amendamentul formulat de către domnul deputat Sorin Gabriel Zamfir la lit. e) a fost 
respins prin vot. La lit. f) a fost formulat de către domnul deputat Daniel Buda un 
amendament. Supus la vot acest amendament a fost adoptat de către membrii 
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Comisiei. Lit. g) a fost adoptată în forma de la Senat. Alin. (2)-(4) ale aceluiaşi 
articol al fost adoptate în forma de la Senat. 

Art. 8 a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 9, alin. (1), a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. 

(2) a fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. 10-13 au fost adoptate în forma de la Senat. 
La art. 14, alin. (1), lit. a) şi b) au fost adoptate în forma de la Senat. La 

lit.c) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. (2) a fost adoptat în forma 
de la Senat. 

La art. 15, lit. a)-c) au fost adoptate în forma de la Senat. La lit. d) a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice. Lit. e) a fost adoptată în forma de la Senat. 

Art. 16 şi 17 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art. 18 a fost adoptat în formam de la Senat. Alin. (2) a fost 

adoptat cu amendamentul Comisiei juridice, pentru îndreptarea unei erori materiale. 
Alin. (3) şi (4) au fost adoptate în forma de la Senat. 

Art. 19-21 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Cap. III a fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. 22-24 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Cap. IV a fost adoptat în forma de la Senat. Titlul Secţiunii 1-a a 

fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Art. 25-28 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 2-a a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Art. 29 şi 30 au fost adoptate în forma de la Senat. 
La art. 31 şi 32 au fost adoptate amendamente ale Comisiei juridice, 

pentru rigoarea textului. 
La art. 33, alin. (1), a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a 

fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. 34-37 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 3-a a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Art. 38 şi 39 au fost adoptate în forma de la Senat. 
La art. 40, alin. (1), domnul deputat Daniel Buda a formulat un 

amendament, care în urma votului exprimat a fost adoptat. Alin. (2) şi (3) au fost 
adoptate în forma de la Senat. 

Art. 41 şi 42 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Cap. V a fost adoptat în forma de la Senat. Titlul Secţiunii 1-a a 

fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Art. 43 şi 44 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 2-a a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Preambulul art. 45 a fost adoptat în forma de la Senat. La lit. a) a fost 

adoptat amendamentul Comisiei pentru  rigoare juridică şi  consecvenţă în exprimare. 
Lit. b)-d) au fost adoptate în forma de la Senat. La lit. e) şi f) a fost adoptat textul 
propus de Comisie. Lit. g) a fost adoptată în forma de la Senat.  

Art. 46-49 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 3-a a fost adoptat în forma de la Senat. 
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Art. 50, alin. (1) a fost adoptat în forma de la Senat. La alin. (2) a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. (3) a fost adoptat în forma de la 
Senat. 

La art. 51 a fost adoptat amendamentul Comisiei.  
Art. 52 a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 53 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Art. 54, alin. (1) a fost adoptat în forma de la Senat. La alin. (2) a fost 

adoptat amendamentul Comisiei juridice.  
Art. 55 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 4-a a fost adoptat de către membrii Comisiei în forma 

de la Senat. 
Art. 56 şi 57 au fost adoptate în forma de la Senat. 
La art. 58, alin. (1), domnul deputat Dragoş Ujeniuc a formulat un 

amendament pentru acurateţea textului, care a fost admis în urma votului exprimat. 
Alin. (2) şi (3) au fost adoptate în forma de la Senat. 

Art. 59 şi 60 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 5-a a fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. 61 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art. 62 a fost adoptat în forma de la Senat. Alin. (2) a fost 

adoptat cu amendamentul propus de domnul deputat Dragoş Ujeniuc. Alin. (3) a fost 
adoptat în forma de la Senat. 

Art. 63 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul Cap. VI a fost adoptat în forma de la Senat. Titlul Secţiunii 1-a a 

fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Art. 64-66 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Secţiunii a 2-a a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Art. 67-70 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Titlul Cap. VII a fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. 71 şi 72 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art. 73 a fost adoptat în forma de la Senat. La alin. (2) a fost 

adoptat, de către membrii Comisiei, amendamentul Comisiei pentru muncă (formulat 
de domnul deputat Marian Sârbu). 

Art. 74 şi 75 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 

proiectul de lege în ansamblu. Prin votul unanim exprimat, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport favorabil, cu amendamente admise şi respinse, care să 
fie transmis Plenului Camerei Deputaţilor. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 
cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Comunicaţiei şi Tehnologiei Informaţiei, domnul Aurel Neţiu, secretar de stat. 

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

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Varujan 
Pambuccian, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 
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Domnul deputat Varujan Pambuccian, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot titlul ordonanţei, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Preambului art. I a fost, de asemenea, adoptat cu unanimitate de voturi. 
La pct. 1, al art. I, domnul deputat Vladimir Alexandru Mănăstireanu a 

formulat o propunere, în sensul definirii ghişeului virtual de plăţi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, a formulat un amendament, care a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi. 
Pct. 2 din ordonanţă a fost adoptat în forma de la Senat. 
Art. II a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Supusă la vot legea în ansamblul ei a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă separată, cu examinarea pct. 

16, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Alina Rădoi, director 
adjunct şi Violeta Belegante, şef serviciu, din partea Cameri de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti, domnul Nicolae Vasile, vicepreşedinte şi doamna Lia 
Dragotă, consilier juridic, iar din partea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, 
doamna Cornelia Rotaru, consilier. 

Comisia a reluat dezbaterile de la art. 4, lit. f). La lit. f), domnul deputat 
Augustin Zegrean a formulat un amendament prin care a propus eliminarea textului. 
Supus la vot, amendamentul a fost respins, menţinându-se textul Senatului. 

La art. 4, lit. g) a fost adoptată propunerea raportorilor. 
Lit. h)  a art. 4 a fost adoptată în forma de la Senat. 
La art. 4, lit. i) a fost adoptată propunerea raportorilor. 
Lit. j)  a art. 4 a fost adoptată în forma de la Senat. 
La lit. k) a fost adoptat amendamentul domnilor parlamentari Ovidiu 

Ioan Silaghi, Viorel Arion şi Aurel Vainer. 
La lit. l) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Aurel Vainer. 
La lit. m) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ioan Bivolaru. 
La art. 4, lit. n) a fost adoptată propunerea raportorilor. 
Lit. o) şi p) au fost adoptate în forma de la Senat. 
La lit. q) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ioan Bivolaru. 
La lit. r) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ioan Bivolaru. 
Lit. s) şi t) au fost adoptate în forma de la Senat. 
La art. 4, lit. u) a fost adoptată propunerea raportorilor. 
Lit. v) a fost eliminată la propunerea domnului deputat Ioan Bivolaru. 
Lit. x) devenită lit. v) a fost adoptată cu majoritate de voturi în forma 

propusă de raportori. 
Lit. y) devenită lit. x) a fost adoptată în forma de la Senat. 
La propunerea domnilor parlamentari Ovidiu Ioan Silaghi şi Viorel 

Arion, a fost introdusă o nouă literă, lit. z). 
Alin. (2) al art. 4 a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 5, lit. a) a fost reformulată în lit. a) şi lit. b), care au fost adoptate 

în forma propusă de domnul deputat Dan Ioan Popescu. 
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Lit. b) din forma adoptată de Senat a devenit lit. c) şi a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Lit. c) din forma adoptată de Senat a devenit lit. d) şi a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Lit. d), devenită e) a fost adoptată în forma propusă de raportori. 
Lit. e), devenită f) a fost adoptată în forma propusă de domnul deputat 

Aurel Vainer. 
Lit. f), devenită g) a fost adoptată în forma propusă de domnul deputat 

Aurel Vainer. 
Art. 6, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma propusă de raportori. 
La art. 7, alin. (1) a fost adoptat în forma propusă de domnii deputaţi 

Valeriu Alexandru Ungureanu şi Aurel Vainer. Alin. (2) a fost adoptat în forma 
propusă de domnul deputat Dan Ioan Popescu. 

Art. 8 a fost adoptat în forma propusă de domnul deputat Aurel Vainer, 
cu o modificare adusă de Comisia juridică. 

Art. 9 a fost eliminat la propunerea domnului deputat Ioan Bivolaru. 
Art. 10 a fost eliminat la propunerea domnului deputat Valeriu 

Alexandru Ungureanu. 
La titlul  cap. II, domnul deputat Ioan Bivolaru a formulat amendament 

de eliminare, care a fost adoptat de Comisie. 
Titlul Secţiunii a 2-a, înglobată în Cap. I, a fost adoptat conform 

amendamentului Comisiei juridice. 
La art. 11 din proiectul de la Senat, devenit art. 9, alin. (1)-(3) a fost 

adoptat în forma propusă de raportori cu modificările aduse de Comisia juridică. 
Alin. (4) a fost adoptat în forma propusă de domnul deputat Istvan Antal. Alin. (5)-
(7) au fost adoptate în forma propusă de raportori. 

Art. 12 din proiectul de la Senat a fost eliminat la propunerea domnului 
deputat Ioan Bivolaru. 

La art. 13, din proiectul de la senat, devenit art. 10, la pct. I, lit. a) a fost 
adoptat textul propus de raportori şi de către domnii deputaţi Dumitru Dragomir şi 
Dan Horaţiu Buzatu. Lit. b) a fost adoptată în forma propusă de raportori. Pct. II a 
fost adoptat în forma propusă de raportori. Pct. III a fost adoptat în forma de la Senat. 

Art. 14 devenit art. 11, alin. (1), lit. a)-g) au fost adoptate în forma 
propusă de raportori. Lit. h) a fost eliminată. Alin. (2) a fost adoptat în forma propusă 
de raportori. 

Art. 15, devenit art. 12, alin. (1), lit. a) şi b) au adoptate în forma 
propusă de raportori. Lit. c) şi d) au fost adoptate în forma de la Senat. Alin. (2) a 
fost adoptat în forma propusă de raportori. 

Art. 16, devenit art. 13, a fost adoptat în forma propusă de raportori. 
Art. 17, devenit art. 14, alin. (1) a fost adoptat în forma propusă de domnul deputat 
Aurel Vainer. Alin. (2) a fost adoptat în forma de la Senat. 

La art. 18, devenit art. 15, la alin. (1), a fost adoptată forma propusă de 
raportori şi domnul deputat Traian Dobre. Alin. (2) a fost adoptat în forma Senatului. 
La alin. (3), domnul deputat Petre Ungureanu a formulat un amendament, care a fost 
admis. 
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La art. 19, devenit art. 16, alin. (1) a fost adoptat în forma de la Senat. 
Alin. (2) a fost adoptat în forma propusă de raportori. Alin. (3) a fost adoptat în 
forma propusă de domnul deputat Andrian Mihei Sirojea. 

Titlul Secţiunii a 2-a, din proiectul de la Senat, devenită Secţiunea a 3-a, 
a fost adoptat în forma propusă de raportori. 

La art. 20, devenit art. 17, lit. a) şi c) au fost adoptate în forma propusă 
de raportori şi doamna deputat Liana Dumitrescu, iar lit. b) a fost adoptată în forma 
de la Senat. 

Art. 21, devenit art. 18, a fost adoptat în forma propusă de raportori. 
Art. 22, devenit art. 19, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma propusă 

de raportori. Alin. (3) a fost eliminat la propunerea domnului deputat Andrian Mihei 
Sirojea. Alin. (4), devenit alin. (3), a fost adoptat în forma propusă de domnul 
deputat Ioan Bivolaru. Alin. (5), devenit alin. (4), a fost adoptat în forma propusă de 
raportori. Alin. (6), devenit alin. (5) a fost adoptat în forma de la Senat. 

La art. 23, din proiectul de la Senat, a fost propusă eliminarea. În urma 
votului majoritar exprimat a fost admisă această propunere. 

Art. 24, devenit art. 20, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma propusă 
de raportori. Alin. (3) şi (4) au fost eliminate la propunerea raportorilor. Alin. (5), 
devenit alin. (3) a fost adoptat în forma propusă de raportori, cu o modificare adusă 
de domnul deputat Petre Ungureanu. Alin. (6), devenit. alin. (4) şi alin. (7), devenit 
alin. (5) au fost adoptate în forma propusă de raportori. 

La art. 25 a fost adoptată propunerea raportorilor de eliminare a textului. 
Art. 26, devenit art. 21, alin. (1) a fost adoptat în forma propusă de 

raportori, cu o modificare adusă de Comisia juridică. Alin. (2)-(4) au fost eliminate la 
propunerea raportorilor şi a domnului deputat Aurel Vainer. 

Art. 27, devenit art. 22, alin. (1), a fost adoptat în forma propusă de 
raportori. Alin. (2) al acestui articol a fost eliminat la propunerea raportorilor. Alin. 
(3), devenit alin. (2), a fost adoptat în forma propusă de raportori. Alin. (4) al acestui 
articol a fost eliminat la propunerea raportorilor. 

Art. 28, devenit art. 23, alin. (1), a fost adoptat în forma propusă de 
raportori. Alin. (2) a fost adoptat în forma de la Senat. Alin. (3) şi (4) au fost adoptate 
în forma propusă de raportori. 

Art. 29-34 au fost eliminate la propunerea raportorilor. 
Art. 35, devenit art. 24, a fost adoptat în forma propusă de raportori. 
Art. 36, devenit art. 25, a fost adoptat în forma propusă de raportori. 
Titlul Secţiunii a 3-a de la Senat, devenit Secţiunea a 2-a, a fost adoptat 

în forma propusă de raportori. 
Art. 37, devenit art. 26, preambulul alin. (1) a fost adoptat în forma 

propusă de raportori. Lit. a) a acestui articol a fost adoptată în forma de la Senat. Lit. 
b) a fost adoptată în forma propusă de raportori. Lit. c)-d) au fost adoptate în forma 
propusă de raportori. Domnul deputat Aurel Vainer a propusă introducerea unei noi 
surse de venituri prin amendamentul depus la lit. e), care a fost admis. Lit. f) a fost 
adoptată în forma de la Senat. Lit. g) a fost adoptată în forma propusă de comisia 
pentru industrii şi servicii. Lit. h) a fost adoptată în forma de la Senat. Alin. (2) a fost 
adoptat în forma de la Senat. Alin. (3) a fost adoptat în forma propusă de domnul 
deputat Andrian Mihei Sirojea. Alin. (4) a fost eliminat la propunerea raportorilor.  
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Art. 38 a fost eliminat la propunerea Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Art. 39, devenit art. 27, alin. (1), a fost adoptat în forma propusă de 

domnul deputat Aurel Vainer. Alin. (2) a fost adoptat în forma propusă de raportori, 
cu amendamentul adus de domnul deputat Petre Ungureanu. 

La art. 40 din proiectul de la Senat, devenit art. 28, domnul deputat 
Traian Dobre, susţinut şi de domnul deputat Mircea Grosaru, a propus eliminarea 
textului pentru a se evita dubla legiferare. Supusă la vot această propunere de 
eliminare a fost respinsă cu majoritate de voturi (1 vot pentru, 7 voturi împotrivă şi 6 
abţineri). Alin. (1) a fost adoptat în forma propusă de raportori. Alin. (2)-(5) au fost 
adoptate în forma de la Senat. Alin. (6) a fost adoptat în forma propusă de domnul 
deputat Aurel Vainer. Alin. (7) a fost adoptat în forma de la Senat. 

Art. 41, devenit art. 29 a fost adoptat în forma propusă de raportori.  
Titlul Cap. III, devenit Cap. II a fost adoptat în forma propusă de 

raportori. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a arătat în 

cuvântul luat că dezbaterile cu privire la acest proiect de lege vor continua într-o 
şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 8, în fond al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, şef 
serviciu. 

Membrii Comisiei au hotărât să amâne dezbaterile pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în fond a fost formulată o 
propunere de respingere, care supusă la vot a fost admisă cu majoritate de voturi (10 
voturi pentru susţinerea propunerii de respingere, 3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 11, în fond al ordinii 
de zi. În urma dezbaterilor care au avut loc s-a propus respingerea cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi menţinerea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat, propunere care a fost admisă prin votul unanim exprimat. 

Pct. 12 şi 13 în fond din ordinea de zi au fost amânate de către membrii 
Comisiei pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 14, în fond al ordinii de 
zi. În uram dezbaterilor care au avut loc s-a hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri), menţinerea raportului iniţial de respingere. 

Pct. 15 în fond al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară 
la propunerea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei.   

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. III, Diverse, referitor 
la 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. În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât 
amânarea acestui punct al ordinii de zi pentru o şedinţă ulterioară.     
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 


