PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 22.11.2006
Nr. 31/1381

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
ziua de 22 noiembrie 2006
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început lucrările în ziua
de 22 noiembrie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi,
Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe
Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan
Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, Augustin Zegrean, domnul deputat Dragoş
Dumitriu în locul doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa, domnul deputat Mircea
Costache în locul doamnei domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş şi domnul
deputat Horea Uioreanu în locul domului deputat Gabriel Sorin Zamfir. Au absentat
domnii deputaţi: Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea şi
Victor Viorel Ponta.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de
către domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România,
P.L. X 502/2005 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile
omului şi membrii Comisiei pentru învăţământ.
2.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
3.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond
4.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L. X 669/2006 – fond. Raport
suplimentar
5.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L. X 803/2006 – fond
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6.
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
7.
Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară. P.L.x. 629/2006- fond
8.
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată P.L.X 782/2006 –
fond
9.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006, care aprobă
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice P.L.X 805/2006 - fond
10. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală, precum şi pentru modificarea altor legi P.L.X 824/2006 - fond
11. Decizia Curţii Constituţionale nr. 647 din 5 octombrie 2006, referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr.
554/2004. Raport
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
P.L.x 793/2006- fond
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din
1 martie 1991 privind Cetăţenia română P.L.x 801/2006- fond
14. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.85/2005 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea
Codului Penal P.L.x 802/2006- fond
15. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului
91 din Legea nr.161/2003 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 804/2006- fond
16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
17. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 85/2001
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 806/2006- fond
18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x
647/2006- fond. Raport suplimentar
19. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România P.L.x
482/2005- fond. Raport suplimentar
20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 2,
cap.A, pct.8 şi 9 a Legii nr.107/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă nr.107/2002 P.L.x
830/2006- fond. Raport suplimentar
21. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii Judeţului Argeş cu
reşedinţa în municipiul Piteşti, în Argeş Muscel P.l. x 741/2006 – aviz
22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 128/1997
privind Statutul personalului didactic P.l. x 742/2006 – aviz
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23. Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război P.l. x 810/2006 – aviz
24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretuluilege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l. x 811/2006 – aviz
25. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 al Decretului-lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l. x 812/2006 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat P.L. X 822/2006 – aviz
27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art.70 alin.(2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 109/2005 privind transporturile rutiere P.L. X
823/2006 – aviz
28. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte
normative în domeniul sanitar P.l. x 825/2006 – aviz
29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.L. X 826/2006 – aviz
30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2006 pentru modificarea art.7¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei
publice centrale P.L. X 827/2006 – aviz
31. Propunerea legislativă privind acordarea de sprijin pentru sinistraţi P.l. x
828/2006 – aviz
32. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat P.L. X 831/2006 – aviz
33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544
din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public P.l. x
832/2006 – aviz
34. Propunerea legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l. x
835/2006 – aviz
35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.85,
alineatul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2005, pentru modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr.68/2006 P.l. x
836/2006 – aviz
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36. Proiectul de Lege privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni
deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia
Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului P.L. X 837/2006 – aviz
37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.50/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe P.L. X 838/2006 – aviz
38. Proiect de Lege privind atribuirea cu titlu gratuit, către prsoanele fizice
care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase
confiscate în condiţiile legii P.L. X 839/2006 – aviz
39. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2006
pentru modificarea art.4 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi
autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre P.L.x 840/2006- aviz
40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2006
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
P.L.x 841/2006- aviz
41. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 158 alin.(1) din
Legea învăţământului nr.84/1995, republicată P.l.x 777/2006- aviz
42. Propunerea legislativă pentru completarea art.44 şi 49 din Legea
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare P.l.x 778/2006- aviz
43. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina
fitosanitară P.l.x 844/2006- aviz
44. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei
agricole nr.566/2004 P.L.x 845/2006- aviz
45. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar aşezămintelor
monahale româneşti de la Muntele Athos, Ierusalim şi Ierihon P.L.x 850/2006- aviz
46. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale
din România P.L.x 851/2006- aviz
47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 783/2006- aviz
48. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului
108 din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 784/2006- aviz
49. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x
858/2006- aviz
50. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat
European Cooperant între Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat
la Bucureşti la 17 februarie 2006 P.L.x 878/2006- fond
51. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno - bulgare,
colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28
august 2006 P.L.x 879/2006- aviz
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52. Adresa Secretarului General prin care se transmite solicitarea Biroului
Permanent pentru a se stabili gravitatea abaterilor săvârşite de deputaţii care se fac
vinovaţi de exprimarea votului la mai multe pupitre (Nr. 1128B.C.P).
53. Scrisoarea Secretarului General privind decizia Biroului Permanent prin
care se solicită un punct de vedere cu privire la plângerea penală formulată de către
domnul Victor Roncea la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
împotriva doamnei deputat Monica Octavia Muscă (Nr. 1267/BP).
54. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor P.l.x 884/2006-aviz comun cu Comisia
juridică a Senatului.
Lucrările Comisiei juridice a început cu examinarea proiectelor şi
propunerilor legislative, în avizare, din ordinea de zi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu recomandarea ca, la
dezbateri, Comisia sesizată în fond să ţină seama de observaţiile cuprinse în avizul
Consiliului Legislativ.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu amendamente adoptate la titlul proiectului de
lege şi la articolul unic, în sensul adoptării OUG nr. 72/2006.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 35, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă şi o abţinere).
La propunerea legislativă prevăzută la pct 43, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu recomandarea
ca, la dezbateri, Comisia sesizată în fond să ţină cont de observaţiile şi propunerile
cuprinse în punctul de vedere al Guvernului şi de cele din avizul Consiliului
Legislativ.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 44, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă, cu recomandarea ca, la dezbateri, Comisia sesizată în fond să ţină cont de
observaţiile şi propunerile cuprinse în punctul de vedere al Guvernului şi de cele din
avizul Consiliului Legislativ.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu recomandarea ca, la dezbateri, Comisia
sesizată în fond să ţină cont de observaţiile şi propunerile cuprinse în punctul de
vedere al Guvernului şi de cele din avizul Consiliului Legislativ.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire 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, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 49, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 50, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 52, al ordinii de zi.
În urma analizării solicitării transmise de Biroul Permanent, membrii
Comisiei juridice, în raport de prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat şi ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, au
constatat că potrivit prevederilor art.127 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, „Dispozitivul care permite deputatului accesul la mijloacele
electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către un alt deputat este
interzisă. Nerespectarea interdicţiei atrage aplicarea sancţiunii prevăzute la art.213
alin.(1) lit. e)”, respectiv „ interzicerea participării la lucrările Camerei pe timp de
maximum 15 zile”. De asemenea, conform prevederilor art. 218 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, sancţiunea prevăzută la art. 213 alin.(1) lit. e) se aplică
deputatului de către Camera Deputaţilor la propunerea Biroului permanent, gravitatea
abaterilor urmând a fi stabilită de Comisia juridică, însă pentru a putea stabili
gravitatea abaterii, în raport de fapta săvârşită şi autorul acesteia, Comisia juridică
trebuia să fie sesizată in personam şi nu in rem.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, a supus la vot dacă situaţia sesizată de Biroul permanent, prin
adresa transmisă, constituie abatere. Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au
hotărât ca este vorba de o abatere.
Având în vedere considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să solicite Biroului permanent să pună la
dispoziţia grupurilor parlamentare înregistrarea care conţine dovezile furnizate de
mass-media, urmând ca pe baza identificării făcute de acestea, Comisia juridică să fie
sesizată in personam.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 53, al ordinii de zi.
În urma examinării documentaţiei transmise de Secretarul general şi în
raport de prevederile Constituţiei României, republicate, ale Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, Regulamentului Camerei Deputaţilor,
precum şi a opiniilor exprimate de către membrii săi, Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi a constatat că în prezent, doamna deputat Monica Octavia Muscă nu se
află în nici una din ipotezele prevăzute de art. 70 alin.(2) din Constituţiei României,
republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 şi ale art. 208 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, care reglementează încetarea mandatului de parlamentar.
Referitor la posibilitatea încetării mandatului de deputat ca urmare a
pierderii drepturilor electorale, aceasta poate surveni numai în baza unei hotărâri
judecătoreşti definitive de condamnare care să o prevadă ca pedeapsă
complementară. Informarea Camerei Deputaţilor despre depunerea unei plângeri
penale împotriva unui deputat nu este de natură să producă efecte juridice, atât timp
cât nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă în acest sens.
Doamna deputat Monica Octavia Muscă nu se află nici într-o eventuală
situaţie de incompatibilitate, întrucât, conform declaraţiei de interese depusă, nu
exercită nici o funcţie incompatibilă cu statutul de parlamentar.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 54, în şedinţă
separată, urmând a fi transmis un aviz prealabil Comisiei juridice a Senatului.
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Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat, eliminarea
din textul propunerii legislative, a art. 603. Supusă la vot această propunere a fost
adoptată, cu unanimitate de voturi.
Comisia a adoptat şi modificări e tehnică legislativă.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, a supus la vot un aviz favorabil, cu amendamentele admise în
timpul dezbaterilor. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
adoptarea unui aviz favorabil.
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au luat de act de
faptul că Decizia Curţii Constituţionale nr. 647 din 5 octombrie 2006 a intrat în
vigoare abrogând prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, declarate ca
neconstituţionale.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 19, în fond, al ordinii
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, a supus dezbaterii şi apoi votului respingerea Legii camerelor
de comerţ şi industrie. Cu majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă), membrii Comisiei
au hotărât respingerea.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, a declarat încheiate lucrările şedinţei, urmând ca punctele din
ordinea de zi care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru o şedinţă
ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi cu cei ai Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun,
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale.
Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a constatat lipsa de cvorum,
declarând încheiate lucrările şedinţei comune.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU

8

