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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 20.04.2006 

Nr. 31/ 528 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 18-20 aprilie 2006 
    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat  lucrările în 
ziua de 18 aprilie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Dobre Traian, 
Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre 
Ungureanu, Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Cornel Ştirbeţ, George 
Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian Bolcaş, Călian Petru, Ciucă 
Liviu Bogdan, Cristian Sorin Dumitrescu, Dumitrescu Liliana,  Grosaru Mircea, 
Andras Levente Mate, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. 

 În ziua de 19 aprilie 2006 au fost prezenţi la lucrările Comisiei următorii 
deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, Mirela Elena Adomnicăi, 
Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Dobre Traian, Liana Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş 
Ujeniuc, Augustin Zegrean şi domnul deputat Eugen Nicolicea în locul domnului 
deputat Ioan Timiş.  Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Lucian Augustin 
Bolcaş, Călian Petru, Cristian Sorin Dumitrescu,Victor Viorel Ponta, Petre Ungureanu 
şi Gabriel Sorin Zamfir. 

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

1. Formularea unui punct de vedere cu privire la procedura de 
prezentare în faţa Parlamentului a Raportului de activitate al Consiliului Superior al 
Magistraturii pe perioada 12.01.2005 – 11.01.2006 şi a Raportului Consiliului 
Superior al Magistraturii privind starea justiţiei. 

2. Reanalizarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei 
comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 
legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui 
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României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale şi finanţarea campaniilor 
electorale. 

3. Analizarea  proiectului de Hotărâre referitor la transformarea 
Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului constituită pentru 
elaborarea propunerii legislative asupra Statutului deputaţilor şi senatorilor în Comisie 
permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru întocmirea unui 
punct de vedere. 

4. Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe 
perioada 15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005, precum şi sesizarea vicepreşedinţilor 
Autorităţii referitoare la unele disfuncţionalităţi în activitatea acesteia. 

5. Audierea candidaţilor propuşi pentru numirea Avocatului Poporului a 
căror documentaţia va fi depusă la secretariatul Comisiilor juridice până la data 
şedinţei comune. 

6. Rapoartele de activitate, pe perioada 2000-2004 ale Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.  

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

  I. IN FOND: 
1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor (nr. P.L.x 204/2006). 
2. 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. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.14/2003, Legea 
partidelor politice (nr. P.L.x 198/2006). 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (nr. P.L.x 
206/2006). 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (nr. P.L.x 213/2006). 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 
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II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România (nr.P.L.x.229/2006) – procedură de urgenţă. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea 
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice (nr.P.L.x.230/2006) – procedură de urgenţă. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii 
economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005 
(nr.P.L.x.231/2006) – procedură de urgenţă. 

4. Proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor 
şi a produselor procesate din cereale (nr. P.L.x 232/2006) – procedură de urgenţă. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în 
România a unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană (nr. 
P.L.x 233/2006) – procedură de urgenţă. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 4/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniile Statului (nr. P.L.x 
248/2006) – procedură de urgenţă. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din Ordonanţa Guvernului nr.86/2001 privind 
serviciile regulate de transport public local de călători (nr. P.L.x 249/2006) – 
procedură de urgenţă. 

8. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind 
Statutul cadrelor militare (nr. P.L.x 250/2006) – procedură de urgenţă. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD (nr. P.L.x 
251/2006) – procedură de urgenţă. 

10. Proiectul de Lege privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salariaţi potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din 
cadrul Curţii de Conturi (nr. P.L.x 252/2006) – procedură de urgenţă. 

11. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare (nr. P.l.x 
181/2006). 

12. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti (nr. P.l.x 182/2006). 
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 167 (5) şi 176 
(1) ale Legii învăţământului nr.84/1995 modificat şi completat prin Legea 
nr.354/2004 (nr. P.l.x 183/2006). 

14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.84 din 24 iulie 
1995, Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(nr. P.l.x 203/2006). 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 
nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 
şi Societăţii Române de Televiziune (nr. P.l.x 205/2006). 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport (nr. P.L.x 234/2006).  

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 
privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de 
Ministerul Culturii şi Cultelor (nr.P.L.x.235/2006). 

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice (nr. P.L.x 236/2006). 

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea 
culturii scrise (nr. P.L.x 237/2006). 

20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 571/2003 de 
aprobare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (nr. P.l.x 254 
/2006). 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (nr. 
P.L.x255/2006). 

22. Proiectul Legii Coş - Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-
născuţi (nr. P.L.x 256/2006). 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.12 din Legea 
15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale (nr. P.L.x 258/2006). 
 
 

III. DIVERSE: 
1. 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.   

2. Scrisoarea domnului deputat Adrian Năstase,  transmisă de  
Secretarul General cu  adresa nr.345/BP din 5.04.2006.   

3. Scrisoarea  ministrului  finanţelor publice  pentru formularea unui 
punct de vedere  (nr.405/BP/2006). 
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Şedinţa Comisiei juridice a început în ziua de 18 aprilie 2006, în şedinţă 
comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului, cu examinarea pct.1, în al ordinii 
de zi. 

Şedinţa comună a fost condusă alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor şi de domnul senator 
Peter Eckstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a Senatului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna ministru Monica Luisa Macovei, domnii Dan Stoica, secretar de stat, 
Ion Codescu, secretar de stat şi Cristi Danileţ, consilier al ministrului; din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Iulian Gâlcă, preşedinte. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat amânarea 
pct. 1 al ordinii de zi, pentru a fi studiate observaţiile transmise de către ministrul 
justiţiei. Domnii deputaţi Petre Ungureanu, Daniel Buda şi domnul senator Valentin 
Dinescu, au arătat că susţin această propunere de amânare a dezbaterilor. 

 Domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc, Sergiu Andon şi domnii senatori Peter 
Eckstein Kovacs şi Şerban Nicolae au precizat că nu susţin propunerea de amânare a 
dezbaterilor fiind necesar să se exprime un punct de vedere care să fie transmis 
Plenului reunit al Parlamentului. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a supus votului propunerea de amânare a dezbaterilor, care a 
fost adoptată prin votul majoritar exprimat (9 voturi pentru amânare şi 8 voturi 
împotrivă). 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 4, al ordinii de zi.  
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a 

Senatului, a supus votului propunerea de amânare a acestui punct al ordinii de zi. Prin 
votul exprimat (10 voturi pentru susţinerea propunerii, membrii celor două Comisii au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. 2, al ordinii de zi, membrii Comisiilor reunite au 
hotărât să transmită Plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului  un proiect  
de hotărâre conform primei variante de amendament depusă de către doamna deputat 
Minodora Cliveti. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 5, al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de candidat, domnul Ioan Muraru, 

Avocatul Poporului, care şi-a făcut o scurtă prezentare a C.V.-ului. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, cu privire la 

susţinere, membrii Comisiilor. 
Domnul deputat Ioan Timiş, în cuvântul luat, a precizat că susţine 

candidatura domnului Ioan Muraru, care este un specialist recunoscut în domeniul 
dreptului constituţional, cunoscând mijloacele de acţiune bazate pe mediere şi 
consiliere. 

Domnul deputat Sergiu Andon, prin cuvântul luat a precizat că membrii 
Comisiilor reunite trebuie să respecte procedura audierii, să verifice eventualele 
incompatibilităţi, situaţii de neconstituţionalitate sau neoportunitate, precum şi lăsarea 
deschisă a posibilităţii depunerii unor noi alte candidaturi pentru această funcţie. De 
asemenea, domnul deputat Sergiu Andon a propus întocmirea unui raport favorabil, 
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prin care să fie acceptată candidatura domnului Ioan Muraru, acesta întrunind 
condiţiile prevăzute de lege. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a supus la vot validarea 
candidaturii domnului Ioan Muraru. Membrii Comisiilor juridice au hotărât cu 
unanimitate de voturi că domnul Ioan Muraru îndeplineşte condiţiile cerute de lege  şi 
se va întocmi în acest sens un raport favorabil care va fi înaintat Plenului comun al 
celor două Camere ale Parlamentului. 

Întrucât timpul alocat acestei şedinţe comune a fost epuizat, punctele de 
pe ordinea de zi neluate în discuţie au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

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 proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, cu amendamentele la titlul legii şi la articolul unic. 
                    La proiectul de lege prevăzut 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. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, a fost avizată negativ, cu 
unanimitate de voturi.  

 Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

          La propunerea legislativă prevăzută la pct. 14 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi.  
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                    La proiectul de lege prevăzut la pct. 16 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

          La proiectul de lege prevăzut la pct. 17 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 19, a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi.  

 Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

          La proiectul de lege prevăzut la pct. 22 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

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

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Florin Răzvan 
Radu, director. 

În urma dezbaterilor care au avut loc s-a solicitat respingerea acestei 
iniţiative legislative. Domnul preşedinte Sergiu Andon a supus la vot propunerea de 
respingere formulată, care a fost admisă în urma votului majoritar exprimat (o 
abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond al ordinii de 
zi.  

 În urma dezbaterilor care au avut loc, domnul deputat Florin Iordache, 
preşedintele de şedinţă a supus la vot propunerea de adoptare a proiectului de lege în 
forma de la Senat. Prin votul majoritar exprimat, membrii Comisiei au hotărât să 
supună spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor raportul favorabil cu 
privire la acest proiect de lege. 

Cu privire la pct. 3, în fond al ordinii de zi, s-a formulat propunere de 
respingere a acestei iniţiative legislative. Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi respingerea. 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministrului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Florin Răzvan 
Radu, director. 

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 şi apoi votului titlul legii. În urma votului unanim exprimat membrii 
Comisiei au hotărât adoptarea titlului în forma de la Senat.  

Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au depus în şedinţă o Notă, prin care 
precizau că este necesară îndreptarea unor erori materiale care s-au strecurat în 
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proiectul supus dezbaterii. Membrii Comisiei prin consens au fost de acord să susţină 
aceste propuneri. 

Art. I din lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la 
Senat. 

Art. II a fost, de asemenea, adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. III a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond al ordinii de 

zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministrului 

Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Florin Răzvan 
Radu, director. 

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 şi apoi votului titlul legii. În urma votului unanim exprimat membrii 
Comisiei au hotărât adoptarea titlului în forma de la Senat.  

Art. I al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la Senat. 
Art. II a fost, de asemenea, adoptat cu unanimitate de voturi, cu 

amendamentul Comisiei juridice.  
Art. III al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi, cu amendamentul 

Comisiei juridice. 
Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată cu unanimitate de 

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

de zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministrului 

Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Florin Răzvan 
Radu, director. 

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 la vot 
titlul legii, cu amendamentul Comisiei, respectiv de schimbare, din lege de respingere, 
în lege de aprobare. Acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi. De 
asemenea, şi la articolul unic a fost formulat amendament în acest sens. Supus la vot 
şi acest amendament a fost admis cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
titlul Ordonanţei supuse aprobării. Titlul ordonanţei a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Art. I din ordonanţă a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Preambulul art. II a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat a propus introducerea unui 

nou punct, referitor la art. 4 din Legea nr. 188/2000, amendament care a fost adoptat. 
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La pct. 1 al art. II, din ordonanţă, devenit pct. 11, domnul deputat Daniel 
Buda a formulat un amendament, care în urma votului a fost adoptat cu majoritate de 
voturi.  

La pct. 2, al art. II, din ordonanţă, domnul deputat Daniel Buda a 
formulat un amendament, în sensul completării textului lit. a) şi g), ale art. 15 din 
Legea nr. 188/2000, care au fost adoptate de către Comisie.  

După pct.2, al art. II, domnul deputat Daniel Buda a propus introducerea 
unui punct nou, pct. 21. Supusă la vot această propunere a fost adoptată cu majoritate 
de voturi. 

Pct. 3, al art. II,  din ordonanţă, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La pct. 4, al art. II, referitor la alin. (3), al art. 19,  alin. (3) domnul 

deputat Augustin Zegrean, susţinut şi de domnul deputat Augustin Zegrean, a propus 
abrogarea textului. Supusă la vot această propunere a fost adoptată. Pct. 4 din 
ordonanţă a fost adoptat în forma de la Senat. 

Pct. 5, al art. II, a fost adoptat cu unanimitate de voturi.    
După pct. 5 domnul deputat Daniel Buda a propus introducerea unor noi 

puncte, respectiv 51,52,53 şi 54. Supusă la vot propunerea domnului deputat Daniel 
Buda a fost adoptată de către Comisie. 

La pct. 6, al art. II, din ordonanţă, domnul deputat Daniel Buda a 
formulat un amendament, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Pct. 7, al art. II, a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
După pct. 7, al art. II,  domnul deputat Daniel Buda a propus introducerea 

unui punct nou. În urma votului exprimat membrii Comisiei au adoptat acest 
amendament. 

Pct. 8, al art. II, a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
La pct. 9, al art. II,  domnul deputat Traian Dobre a solicitat eliminarea 

din text a precizării referitoare la onorarii minimale. Supusă la vot această propunere a 
fost respinsă cu majoritate de voturi (3 voturi pentru susţinerea amendamentului şi 10 
voturi împotrivă). În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au adoptat cu majoritate de 
voturi (11 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere), textul din ordonanţă. 

Pct. 10, al art. II,  a fost adoptat în forma din ordonanţă. 
După pct. 10, al art. II,  domnul deputat Daniel Buda a propus 

introducerea unor puncte noi, respectiv pct. 101 , 102 şi 103. În urma dezbaterilor s-a 
hotărât adoptarea propunerii de introducere a acestor noi puncte.  

La art. III domnul deputat Dragoş Ujeniuc a formulat un amendament 
pentru îmbunătăţirea textului. Supus la vot, acest amendament a fost adoptat. 

Art. IV-IX au fost adoptate în forma din ordonanţă. 
La art. X  a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. 
Art. XI, din ordonanţa supusă aprobării, a fost menţinut în urma votului 

exprimat de către membrii Comisiei. 
Art. XII-XIV au fost adoptate în forma din ordonanţă. 
La art. XV domnul deputat Augustin Zegrean a formulat un amendament 

de eliminare din text a precizării referitoare la obligativitatea promovării examenului  
pentru categoriile prevăzute la art. 16, lit. g) din Legea nr. 36/1995. Supus la vot, 
acest amendament a fost respins cu majoritate de voturi (4 voturi pentru şi 11 voturi 
împotrivă).  
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Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot textul din ordonanţă, care 
a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Domnul deputat Florin Iordache a supus la vot proiectul de lege în 
ansamblul său. Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi legea în cu 
amendamentele admise şi respinse. 

Cu privire la pct. 7 şi 8, în fond din ordinea de zi, s-a formulat o 
propunere de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Membrii Comisiei au 
adoptat prin consens această propunere. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond al ordinii de 
zi. Membrii Comisiei au solicitat în urma dezbaterilor  menţinerea raportului iniţial de 
respingere a acestei propuneri legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a 
fost admisă cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au hotărât cu hotărât amânarea pct. III, Diverse pentru 
o şedinţă ulterioară, pentru a se da posibilitatea studierii materialelor primite. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat 
încheiate lucrările şedinţei, ordinea de zi fiind epuizată. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 


