PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 11.10.2006
Nr. 31/1164

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 10 şi 11 octombrie 2006
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început lucrările în ziua
de 10 octombrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, Mirela Elena
Adomnicăi, Daniel Buda, Petru Călian, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente
Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre
Ungureanu, domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian
Augustin Bolcaş şi domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Augustin
Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Răzvan
Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana
Dumitrescu, Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.
În data de 11 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena
Adomnicăi, Răzvan Bobeanu (substituit în partea a doua a şedinţei de către doamna
deputat Rodica Nassar), Daniel Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă (substituit în
partea a doua de către doamna deputat Popescu Ionica Constanţa), Traian Dobre,
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş
Ujeniuc, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean, domnul deputat Dragoş Dumitriu în
locul doamnei deputat Florin Ruxandra Jipa, domnul deputat Mircea Costache în locul
domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, doamna deputat Florentin Toma în locul
domnului deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat Grigore Crăciunescu în locul
domnului deputat Gabriel Sorin Zamfir.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi către domnul
deputat Florin Iordache vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
continuarea dezbaterilor pe articole. P.L.X. 502/2005 - fond
2.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea LEGII nr.187
din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca
poliţie politică. P.l.x 643/2006- fond
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3.
Proiectul de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate
P.L.x 616/2006- fond
4.
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea
nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ P.l.x
663/2006- fond
5.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu
privire la imunităţile de jurisdicţie ale Statelor şi ale bunurilor acestora, adoptată la 2
decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie
2005 P.L.x 699/2006- fond
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr.26/1990 privind registrul
comerţului, republicată. P.L.X. 619/2006- fond
7.
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x. – 647/2006 fond
8.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.
294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal. Restituit de Plen pentru raport suplimentar. P.L.x 447/2005fond
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
9.
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor
categorii de personal din sistemul justiţiei P.L.x 520/2006- fond
10.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de
procedură civilă. P.L.x. – 627/2006- fond
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor
acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată. P.L.x. – 628/2006- fond
12. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism P.L.x. – 605/2006- fond
13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
14. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3 din
22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 331/2006 fond
16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond
17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 669/2006- fond
18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind
constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul
localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 P.l.x 521/2006- fond
19. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
topograf P.l.x 253/2006- fond
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind
aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.501/2002 P.l.x
288/2006- fond
21. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.x
502/2006- fond
22. - fond Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x
503/2006
23. Propunerea legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea
nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea
experţilor criminalişti. P.l.x. 460/2006- fond
24. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară P.l.x. 530/2006- fond
25. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară. P.L.x. 629/2006- fond
26. Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului
în proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ -S.A. şi a Casei de Economii şi
Consemnaţiuni - C.E.C. P.L.x. 630/2006- fond
27. 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 P.L.x. 492/2005- fond
28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie
2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei P.l.x. 678/2006- fond
29. Propunerea legislativă privind internii din administraţia publică P.l.x.
692/2006- fond
30.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului P.l.x. 696/2006fond
31. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în
proprietatea statului P.l.x.697/2006- fond
32. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x.
698/2006- fond
33. Propunerea legislativă privind suspendarea emiterii Ordonanţelor de
Urgenţă de către Guvern P.l.x. 653/2006- fond
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34. Propunerea legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi forestiere P.l.x. 526/2006fond
35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x. 711/2006- fond
36. Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare
a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” – Bucureşti
P.L.x.542/2006- fond
37. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Suhurlui, judeţul
Galaţi P.l.x. 639/2006 - aviz
38. Propunerea legislativă privind codul de conduită şi integritate politică a
aleşilor locali P.l.x. 642/2006- aviz
39. Proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.4 din Legea
nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale P.L.x.
684/2006- aviz
40. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân P.L.x. 685/2006- aviz
41. Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare
a etniei tătare din România P.L.x. –686/2006- aviz
42. Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, autorizate sau
acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi privat,
autorizat sau acreditat P.L.x. –687 /2006- aviz
43. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1998
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată P.L.x. – 688/2006- aviz
44. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.490/2002 P.l.x. – 689
/2006- aviz
45. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.302 din 24 octombrie
2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale P.l.x. – 690 /2006- aviz
46. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare P.l.x. – 691/2006- aviz
47. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 P.l.x. –
693/2006- aviz
48. Propunerea legislativă privind angajarea pensionarilor în sectorul public
de stat. P.l.x. – 694/2006- aviz
49. Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război. P.l.x. 695 /2006- aviz
50. Proiectul de Lege privind aprobarea Contractului de finanţare între
România, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru Proiectul
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privind staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti Glina, faza I, semnat la Bucureşti
la 29 mai 2006 P.L.x. 702 /2006- aviz
51. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Polonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Bucureşti la 5 iulie 2006 P.L.x. 705 /2006- aviz
52. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic
de comerţ internaţional cu bunuri P.L.x. 708 /2006- aviz
53. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea constituirii de
locuinţe proprietate personală P.L.x. 709 /2006- aviz
54. Propunerea legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor
aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul
agricol P.l.x. 710 /2006- aviz
55. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere P.l.x. 712/2006- aviz
56. Proiectul de Lege privind transportul în regim de taxi P.L.x. 716/2006aviz
57. Propunerea legislativă privind autorizarea şi efectuarea transportului în
regim de taxi P.l.x. 717 /2006- aviz
58. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind
activitatea de meteorologie P.L.x. 713 /2006- aviz
59. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006
privind instituţia preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată
populaţiei prin sisteme centralizate P.L.x. 714/2006- aviz
60. Proiectul de Lege privind completarea art X din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă,
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a
vehiculelor P.L.x. 715/2006- aviz
61. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind finanţarea comună
a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG
TRACECA) între Guvernele Părţilor la Acordul multilateral de bază privind
transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat
la Baku la 21 aprilie 2005 P.L.x. 719/2006 - aviz
62. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi
combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de
infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006 P.L.x. 720/2006- aviz
63. Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (24) al articolului
nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. P.L.x 568/2006- aviz
64. Examinarea solicitării domnului deputat Alexandru Ciocâlteu privind
stabilirea eventualei stări de incompatibilitate rezultând din cumulul calităţii de
deputat cu funcţia de director general al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul
Ioan” din Bucureşti 602/BP/2006 – punct de vedere
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65. Examinarea solicitării domnului deputat Marin Sorin Paveliu privind
stabilirea eventualei stări de incompatibilitate rezultând din cumulul calităţii de
deputat cu desfăşurarea unei activităţii ca persoană fizică autorizată 609/BP/2006–
punct de vedere
66. Examinarea solicitării doamnei deputat Adina Ioana Vălean privind
stabilirea eventualei stări de incompatibilitate rezultând din cumulul calităţii de
deputat cu funcţia de director general al Fundaţiei „Institutul pentru Libera Iniţiativă”
644/BP/2006– punct de vedere
67. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici prin care se
solicită demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice
628BP/2006– punct de vedere
68. Notă 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, şi scrisoarea domnului deputat Adrian Năstase,
transmisă de Secretarul general cu adresa nr. 345/BP din 05.04.2006– punct de vedere
69. Scrisoarea domnului Adrian Năstase, privind interpretarea de către
Parchet a activităţii parlamentarilor în exercitarea mandatului, activitate urmată de
vot (nr.31/630 din 2 mai 2006) – punct de vedere
70. Scrisoarea domnului deputat Adrian Năstase prin care readuce în
atenţia Biroului Permanent încălcarea de către procurorii Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a prevederilor constituţionale privind activitatea
parlamentarilor în exercitarea mandatului 1/2117/B.O. – punct de vedere
71. Adresa Secretarului General prin care se comunică solicitarea Biroului
Permanent privind analizarea documentaţiei transmisă de Societatea Comercială
CONCEPT LTD SRL. În şedinţa din 7 iunie 2006 s-a numit un grup de lucru format
din 6 deputaţi: Dragoş Ujeniuc (PNL), Răzvan Bobeanu (PSD), Augustin Zegrean
(PD), Mate Levente (UDMR), Petru Călian (PC) şi Mircea Grosaru
(
Minorităţi) 343/BP/2006– punct de vedere
72. Adresa Secretarului General prin care se transmite Memorandumul cu
propunerea privind sancţionarea nerespectării Regulamentului Camerei Deputaţilor,
în cazul votului exprimat de către unii deputaţi la mai multe pupitre de vot
750/B.P./2006 şi 810/B.P./2006– punct de vedere
73. Adresa Secretarului General prin care se transmite solicitarea Biroului
Permanent de a se reanaliza punctul de vedere referitor la compatibilitatea calităţii
de deputat a domnului Bogdan Olteanu cu cea de membru al Comisiei de
privatizare C.E.C., şi în corelare cu dispoziţiile Legii nr.96/2006 527/BP/2006–
punct de vedere
Şedinţă comună cu Comisia juridică a Senatului
1. Audierea candidaţilor propuşi pentru numirea în funcţiile de adjuncţi ai
Avocatului Poporului.
2. Examinarea Raportului Consiliului Legislativ asupra activităţii desfăşurate
în anul 2005.
Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea pct. 18 şi 29, din
ordinea de zi.
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a arătat în
cuvântul luat, că la solicitarea Comisiei pentru administraţie este necesară amânarea
dezbaterilor cu privire la aceste iniţiative legislative pentru a se discuta în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru administraţie. Prin consens, membrii Comisiei au
hotărât amânarea.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 5, al ordinii de zi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi,
în forma propusă de către iniţiator.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de
voturi, în forma iniţiatorului.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 37, în avizare, al
ordinii de zi. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă, a propunerii legislative.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 41, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, s-a hotărât avizarea
negativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativa prevăzută la pct. 44, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare,
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 50, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 51 în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 52, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 54, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 55, în avizare,
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 56, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 57, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi
pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 59 în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 60, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 61 în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 62, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a solicitat, în cuvântul luat, să fie
invitată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, doamna Codruţa Kovesi,
Procuror General, de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a-şi exprima
punctul de vedere, în legătură cu situaţia grevei avocaţilor.
Domnul deputat Ioan Timiş, susţinut şi de către domnii deputaţi Daniel
Buda şi Eugen Nicolicea, a solicitat să fie invitat şi ministrul justiţiei la această
întâlnire pentru a putea prezenta un punct de vedere al Ministerului Justiţiei.
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, susţinut şi de domnul deputat Sergiu
Andon, a arătat că nu este de acord cu această solicitare, deoarece este necesară
investirea Comisiei juridice de către Biroul Permanent.
În urma votului exprimat, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (9 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă), să trimită o invitaţie în acest sens
reprezentantelor Ministerului Justiţiei şi Parchetului General de pe lângă ICCJ.
Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei
juridice a Senatului.
Şedinţa comună a început cu examinarea Raportului Consiliului
Legislativ asupra activităţii desfăşurate în anul 2005.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul senator Peter
Eckstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a Senatului.
La şedinţa comună a participat, în calitate de invitat, domnul Dragoş
Iliescu, preşedintele Consiliului Legislativ.
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Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
celor două Comisii, cât şi invitatul.
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus
votului un raport favorabil, care să fie transmis plenului comun al celor două Camere
al Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.
Şedinţa comună a continuat cu audierea candidaţilor propuşi pentru
numirea în funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului.
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul Ioan Muraru,
Avocatul Poporului.
La propunerea doamnei senator Norica Nicolai, s-a hotărât ca în şedinţa
din această săptămână să fie audiaţi, candidaţii la funcţia de adjuncţi ai Avocatului
Poporului prezenţi, urmând ca la următoarea şedinţă comună să fie supuse votului
aceste candidaturi.
Candidaţii prezenţi la funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului sunt:
Alexandru Bălănescu, Cristian Cristea, Eugen Dinu, Rucz Erysebet, Ştefănescu
Magda, Raluca Teodorescu şi Ionel Oprea. Candidaţii au făcut o scurtă prezentare a
C.V.-ului şi au răspuns la întrebările adresate de către membrii celor două Comisii.
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările şedinţei comune, urmând ca în cadrul şedinţei următoare să fie
exprimat votul membrilor celor două Comisii.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea, pct. 1, în fond, al ordinii de
zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
şi cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Sergiu
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Departamentului
pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a suspendat
lucrările comune, datorită lipsei de cvorum.
Şedinţa Comisiei a continuat, în şedinţă separată, cu examinarea pct. 2, în
fond, al ordinii de zi.
Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a arătat că membrii
Comisiei pentru apărare solicită amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară,
pentru a fi primit punctul de vedere al Guvernului. Supusă la vot propunerea de
amânare, a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii
de zi.
Doamna deputat Mirela Adomnicăi, în calitate de iniţiator, a luat
cuvântul, precizând că este de acord cu observaţiile Consiliului Legislativ.
Domnul deputat Sergiu Andon, a supus dezbaterii şi apoi votului titlul
propunerii legislative, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă
de iniţiatori.
La preambulul art. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi,
amendamentul formulat de către Comisia juridică.
Alin. (6) al art. 5 din Legea nr. 73/1993, la care se referă propunerea de
modificare, a fost adoptat în forma propusă de Comisia juridică.
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La art. II din propunerea legislativă supusă examinării a fost adoptat
amendamentul Comisiei juridice.
Supusă la vot, propunerea legislativă, a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii de
zi.
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, domnul Aurelian Dumitrescu, director.
La solicitarea domnului deputat Petre Ungureanu de a fi invitaţi la
dezbateri şi reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Proprietarilor, dezbaterile au fost
amânate pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 12, 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 Cristian Anghel,
director, iar din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor, doamna Adriana Luminiţa Popa, preşedinte şi doamna Steluţa Claudia
Oncica, director.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă), să redacteze un raport suplimentar, care să fie transmis
plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare.
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, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Cristian Anghel.
Dezbaterile cu privire la această iniţiativă legislativă au continuat de la
art. 12.
Partea introductiva a art. 12 a fost adoptată în forma propusă de iniţiator.
Lit. a) a art. 12 a fost menţinută în forma propusă de iniţiator. La lit. b) a fost adoptat,
cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), amendamentul
formulat de către domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor. Lit. c) şi d) au
fost adoptate în forma propusă de iniţiator. La lit. e) şi f) au fost adoptate, cu
unanimitate de voturi, amendamentele Grupului parlamentar al PSD şi UDMR. Lit. g)
şi h) au fost adoptate în forma propusă de iniţiator. Amendamentul formulat la lit. h)
de către domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor a fost respins, cu majoritate
de voturi (11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi o abţinere).
La alin. (1) al art. 13 a fost adoptat amendamentul formulat de Grupul
parlamentar al PSD. Alin. (2) a fost menţinut în forma iniţiatorului. La alin. (3) a fost
adoptat, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere),
amendamentul propus de domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor.
Titlul Cap. III şi titlul Secţiunii 1 au fost menţinute, cu unanimitate de
voturi în forma iniţiatorului. Amendamentul formulat de domnul deputat Eugen
Nicolicea la titlul Secţiunii 1 a fost respins, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru,
12 voturi împotrivă şi o abţinere).
La art. 14, alin. (1), partea introductivă a fost menţinută în forma
iniţiatorului. Pct. 1-14 de la art. 14 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator. Pct.
15 de la art. 14 a fost eliminat, cu unanimitate de voturi, ca urmare a amendamentului
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formulat de către domnul deputat Marton Arpad. Pct. 16- 26 au fost menţinute în
forma iniţiatorului. Amendamentul de eliminare a pct. 26 formulat, de către domnul
deputat Dragoş Ujeniuc, a fost respins cu majoritate de voturi (3 voturi pentru, 20 de
voturi împotrivă şi o abţinere). La pct. 27 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi,
amendamentul formulat de Comisia juridică. Pct. 28 a fost menţinut în forma propusă
de iniţiator, iar amendamentul de eliminare formulat de domnul deputat Marton Arpad
a fost respins, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă). La pct.
29 au fost formulate mai multe amendamente de eliminare de către Grupul
parlamentar al PSD, Grupul parlamentar al PD, domnii deputaţi Sergiu Andon,
Cornelia Ardelean, Bogdan Ciucă, Kelemen Hunor şi Marton Arpad. În urma votului
majoritar exprimat (16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere), acest punct a
fost eliminat. Pct. 30 şi 31 au fost menţinute in forma propusă de iniţiator. Pct. 32 şi
33 au fost reformulate prin amendamentul formulat de către domnul deputat Marton
Arpad şi Andras Mate. Amendamentul formulat de domnul deputat Traian Dobre la
pct. 32 a fost respins. Domnul deputat Mircea Costache a propus introducerea unui
nou punct. Supusă la vot această propunere a fost respinsă, cu majoritate de voturi (8
voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Alin. (2) al art. 14 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă
şi 2 abţineri), în forma propusă de iniţiator.
La art. 15, alin. (1) şi (2) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în
forma iniţiatorului. La alin. (3) şi (4) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi,
amendamentele formulate de către Grupul parlamentar al PSD.
Alin. (1) şi (2) ale art. 16 au fost menţinute în forma propusă de iniţiator.
La alin. (2) a fost respins, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru, 9 voturi împotrivă
şi o abţinere), amendamentul formulat de către Grupul parlamentar al PSD.
Alin. (1)-(3) ale art. 17 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
După alin. (3) a fost introdus un alineat nou, ca amendament al domnilor deputaţi
Marton Arpad şi Kelemen Hunor. Alin. (4) de la art. 17 a fost adoptat în forma
propusă de iniţiator.
Domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor au formulat un
amendament de eliminare a titlului Secţiunii a 2-a, precum şi pentru art. 18-28. Supusă
la vot, propunerea de eliminare, a fost adoptată cu majoritate de voturi (11 voturi
pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
La art. 29 şi 30, domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor au
formulat un amendament de transferare la un capitol nou care să cuprindă sancţiunile.
Supus la vot acest amendament a fost admis. La art. 29, alin. (1) a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi, amendamentul formulat de către domnii deputaţi Marton
Arpad, Kelemen Hunor şi Dragoş Ujeniuc. La alin. (2) al art. 29 a fost adoptat, cu
majoritate de voturi (o abţinere), amendamentul formulat de către domnii deputaţi
Marton Arpad, Kelemen Hunor şi Dragoş Ujeniuc. La alin. (3) al art. 29 a fost adoptat,
cu majoritate de voturi (2 abţineri), amendamentul formulat de către domnii deputaţi
Marton Arpad, Kelemen Hunor şi Dragoş Ujeniuc.
Cu privire la conţinutul art. 30, acesta a fost reformulat, ca urmare a
amendamentului formulat de către domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor.
Aceste articole urmează să fie renumerotate după transferarea la noul capitol intitulat
„Sancţiuni”.
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Titlul Cap. IV a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma propusă
de către iniţiator.
Art. 31, a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Alin. (1) al art. 32 a fost eliminat, cu majoritate de voturi (10 voturi
pentru şi 9 voturi împotrivă), ca urmare a amendamentului formulat de către domnul
deputat Marton Arpad. Alin. (2) al acestui articol a fost adoptat în forma iniţiatorului.
Alin. (1) şi (2) ale art. 33 au fost menţinute în forma propusă de către
iniţiator. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
La partea introductivă a art. 34 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (15
voturi pentru şi 5 voturi împotrivă), amendamentul formulat de către domnul deputat
Dragoş Dumitriu. Alin. (2) a fost menţinut în forma propusă de iniţiator. La alin. (3) şi
(4) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele formulate de către
domnul deputat Andras Levente Mate.
Art. 35 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de
iniţiator.
La art. 36, alin. a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul
formulat de către domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor, urmând ca acest
articol să fie cuprins în capitolul de sancţiuni.
Titlul Cap. V a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă
de iniţiator.
Art. 37 a fost adoptat, de asemenea, în forma iniţiatorului.
Art. 38 a fost eliminat ca urmare a amendamentului formulat de către
domnul deputat Dragoş Dumitriu şi grupul parlamentar al UDMR, adoptat cu
majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă).
La alin. (1) al art. 39 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (15 voturi
pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), amendamentul formulat de domnii deputaţi
Sergiu Andon şi Dragoş Dumitriu. Alin. (2)-(4) ale acestui articol au fost eliminate
prin amendamentul formulat de către domnul deputat Marton Arpad, care a fost
adoptat cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă).
Art. 40 a fost menţinut în forma propusă de iniţiator. La alin. (1) a fost
formulat de către domnul deputat Ioan Timiş un amendament de eliminare, care a fost
respins, cu majoritate de voturi (1 vot pentru).
Art. 41 a fost transferat la capitolul sancţiuni.
Art. 42 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Titlul Cap. VI a fost adoptat în forma iniţiatorului.
La art. 43 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 7
voturi împotrivă), amendamentul formulat de domnul deputat Petru Călian.
La art. 44, alin. (1), partea introductiva a fost menţinută în forma propusă
de iniţiator. Lit. a) a fost adoptată, cu majoritate de voturi (19 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă şi o abţinere) în forma iniţiatorului. Lit. b) a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi, în forma propusă de iniţiator. La lit. c) a fost adoptat, cu majoritate de voturi
(11 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere), amendamentul de eliminare
formulat de domnul deputat Dragoş Dumitriu. Lit. d) - h) au fost adoptate, cu
unanimitate de voturi, în forma propusă de iniţiator. Lit. i) a alin. (1) a art. 44 a fost
eliminată, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru eliminare, 3 voturi împotrivă şi o
abţinere), la propunerea domnului deputat Mircea Grosaru. Alin. (2) al art. 44 a fost
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eliminat prin amendamentul formulat de către domnul deputat Marton Arpad. Alin.
(3), devenit alin. (2) s-a menţinut în forma iniţiatorului.
Art. 45 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
La art. 46 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
Art. 47 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Alin. (1) al art. 48 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. La alin.
(2), lit. a) a fost adoptat, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), amendamentul
formulat de către domnul deputat Petru Călian. Lit. b)-f) au fost adoptate în forma
propusă de iniţiator. După lit. f) a fost introdusă lit.g), litera nouă, ca urmare a
amendamentului formulat de domnul deputat Petru Călian.
Alin. (1) şi (2) ale art. 49 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
La alin. (3) a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
Alin. (4) şi (5) ale art. 49 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
Titlul Cap. VII a fost adoptat în forma iniţiatorului.
Alin. (1) al art. 50 a fost menţinut în forma propusă de către iniţiator, iar
la alin. (2) a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat Sergiu
Andon. Amendamentul de eliminare a alin. (2), formulat de domnul deputat Traian
Dobre a fost respins, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru, 16 voturi împotrivă şi o
abţinere).
La partea introductivă a alin. (1) al art. 51 a fost adoptat textul propus de
către iniţiator. Lit. a) a alin. (1) a fost adoptată în forma propusă de iniţiator. La lit. b)
a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat Sergiu Andon. Lit. c) a
alin. (1) a fost adoptată în forma propusă de iniţiator. La lit. d) a fost adoptat
amendamentul formulat de către domnul deputat Marton Arpad. Lit. e) şi f) au fost
adoptate în forma iniţiatorului. La lit. g) şi h) au fost adoptate amendamentele
domnului deputat Sergiu Andon. La lit. h) a fost respins amendamentul domnului
deputat Mircea Grosaru. Lit. i) a fost adoptată în forma propusă de iniţiator. Lit. j) a
fost eliminată. La lit. k) a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul
deputat Andras Levente Mate. La alin. (2) al acestui articol a fost adoptat
amendamentul formulat de domnul deputat Petru Călian.
La art. 52, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma iniţiatorului. La alin.
(3) a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat Andras Levente
Mate. Alin. (4) a fost adoptat în forma iniţiatorului.
Art. 53 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Titlul Secţiunii a 2-a a fost adoptat în forma iniţiatorului.
Art. 54 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator. La alin. (5) al acestui
articol a fost formulat un amendament de către domnul deputat Dragoş Dumitriu, care
a fost respins prin votul majoritar exprimat (5 voturi pentru şi 16 voturi împotrivă).
Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat sistarea
dezbaterilor şi amânarea pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot, această propunere
a fost respinsă cu majoritate de voturi (7 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă).
La alin. (1) al art. 55 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
Partea introductivă a alin. (2) a fost adoptată în forma propusă de către iniţiator. Lit. a)
şi b) au fost adoptate în forma iniţiatorului. La lit. c) şi d) au fost adoptate
amendamentele formulate de domnul deputat Eugen Nicolicea. Lit. e)-g) au fost
adoptate în forma iniţiatorului. Alin. (3) a fost adoptat în forma iniţiatorului. Alin. (4)
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a fost eliminat prin adoptarea amendamentului formulat de domnul deputat Petru
Călian.
Art. 56-58 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
Art. 59, alin. (1) a fost adoptat în forma iniţiatorului. Alin. (2) al acestui
articol a fost eliminat prin amendamentul Comisiei juridice.
Art. 60 şi 61 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
La alin. (1) al art. 62 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. La
alin. (2) şi (3) au fost menţinute textele propuse de către iniţiator.
Art. 63-65 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
Alin. (1) şi (2) ale art. 66 au fost eliminate prin adoptarea
amendamentelor formulate de către domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor.
Alin. (3) şi (4) au fost adoptate în forma iniţiatorului.
Art. 67 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Titlul Secţiunii a 3-a fost adoptat în forma iniţiatorului. Art. 68 şi 69 au
fost adoptate în forma iniţiatorului.
După art. 69 a fost introdus un capitol nou, referitor la sancţiuni, la
propunerea domnilor deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor.
Titlul Cap. VIII a fost adoptat în forma iniţiatorului.
La art. 70 şi 71 au fost adoptate amendamentele formulate de domnii
deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor.
Art. 72 şi 73 au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
La alin. (1) al art. 74 a fost adoptat amendamentul formulat de domnii
deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor. La alin. (2) al acestui articol a fost adoptat
amendamentul de eliminare formulat de domnul deputat Petru Călian. La alin. (1) al
acestui articol a fost adoptat amendamentul formulat de domnii deputaţi Marton
Arpad şi Kelemen Hunor. Alin. (2) al art. 75 a fost adoptat în forma propusă de
iniţiator. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Petru
Călian. Alin. (4)-(8) au fost adoptate în forma propusă de iniţiator.
Art. 76 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului formulat de
domnii deputaţi Marton Arpad şi Kelemen Hunor.
La art. 77 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Eugen
Nicolicea.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu
majoritate de voturi (11 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri).
Deoarece timpul afectat şedinţei a fost epuizat, domnul deputat Florin
Iordache, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru
o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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