PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 13.12.2006
Nr. 31/1470

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 6 şi 7 decembrie 2006
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început lucrările în ziua
de 6 decembrie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda,
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate,
Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, Augustin Zegrean şi
domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş.
Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan
Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, Victor Viorel
Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.
În ziua de 7 decembrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă
(substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat Nicolae Popa), Gheorghe
Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Augustin
Zegrean, domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin
Bolcaş, domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Daniel Buda, domnul
deputat Petre Străchinaru în locul domnului deputat Ion Gonţea, domnul deputat Petru
Andea în locul domnului deputat Eugen Nicolicea şi domnul deputat Anghel Stanciu în
locul domnului deputat Victor Viorel Ponta. Au absentat domnii deputaţi: Cornel
Ştirbeţ, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Traian Dobre, Cristian Sorin
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Sârb, Petre Ungureanu şi Gabriel Sorin
Zamfir.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse
alternativ de către domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte şi domnul
deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.
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.
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2.
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
3.
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
4.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din 1
martie 1991 privind Cetăţenia română P.L.x 801/2006- fond
5.
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
6.
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
7.
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. Raport suplimentar
8.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea
şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
9.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond. Raport suplimentar
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L. X 669/2006 – fond. Raport
suplimentar
11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l. x 803/2006 – fond
12. 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
13. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară P.L.x. 629/2006- fond
14. 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
15. 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 comun
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.X 856/2006 –fond comun
17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 85/2001
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 806/2006- fond
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19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x 647/2006fond. Raport suplimentar
20. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea
achiziţionării de autoturisme Dacia P.L. X 829/2006 – fond
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.l. x
833/2006 – fond
22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.l.x.
874/2006 - fond
23. Propunerea legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea
obţinerii de despăgubiri sau compensaţii în temeiul Legii nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord
şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 P.l. x
834/2006 – fond
24. Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului
de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie
1947, şi a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l. x 638/2006 – fond. Raport suplimentar
25. 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
26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului P.L. x 843/2006 –
fond
27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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. Raport suplimentar.
28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000 P.l. x 859/2006 – fond
29. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.161/19 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
873/2006 – fond
30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii P.L. X 899/2006 – fond
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31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2006
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte
drepturi ale poliţiştilor P.L. X 885/2006 – aviz
32. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de
medicină sportivă P.L. X 886/2006 – aviz
33. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006
privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană P.L. x
887/2006 – aviz
34. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri
naţionale din România P.L. X 888/2006 – aviz
35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
P.l. x 890/2006 – aviz
36. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.351/2004, legea
gazelor P.l. x 891/2006 – aviz
37. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică P.l. x 892/2006 – aviz
38. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică P.l. X 893/2006 – aviz
39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor P.l. X
894/2006 – aviz
40. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 15/04/1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor P.l. X 895/2006 – aviz
41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47 din
17/03/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru
înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din
România" P.l.x 896/2006- aviz
42. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.152/1998 P.l.x 897/2006- aviz
43. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.213 din
27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
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înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România P.l.x
898/2006- aviz
44. Propunerea legislativă privind instituirea indemnizaţiei pe viaţă a
cascadorilor români de film istoric şi naţional din patrimoniul Naţional care au activat
în perioada 1960-1989 P.l.x 900/2006- aviz
45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din
Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice P.l.x 901/2006- aviz
46. Propunerea legislativă pentru completarea art.57 alin.(4) a Codului Fiscal,
aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006) P.l.x 902/2006- aviz
47. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării
proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006 P.L.x
903/2006- aviz
48. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii oraşului Oţelu Roşu
în Ohaba-Ferdinand, judeţul Caraş-Severin P.l.x 813/2006- aviz
49. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului
P.l.x 905/2006- aviz
50. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997
privind transportul naval P.L.x 906/2006- aviz
51. Propunerea legislativă privind acordarea drepturilor băneşti cuvenite
persoanelor care deţineau la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de
obligaţiuni şi carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obţinerea unui
autoturism P.l.x 907/2006- fond
52. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public P.l.x 908/2006- aviz
53. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (1) şi (2) din Legea nr.
8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de
utilitate publică P.l.x 909/2006- aviz
54. Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii
financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile
distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei P.l.x 910/2006aviz
55. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 P.L.x 9116/2006- aviz
comun cu Comisia juridică a Senatului
56. Proiectul de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
P.L.x 25/2006- fond comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale
57. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.23 din Legea nr.191/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază P.L.X 913/2006 - aviz
58. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006
între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene în numele Comunităţii
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Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 P.L.X
914/2006 - aviz

Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea proiectelor de legi şi
propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi cu care a fost sesizată pentru avizare.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 45, în avizare, membrii
Comisiei au 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 proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, s-a
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 favorabilă.
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 50, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 52, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct 53, în avizare, membrii
Comisiei au 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.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 55, în avizare, s-a hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, la solicitarea membrilor Comisiei juridice a
Senatului.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 57, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, al ordinii de zi,
membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Finanţelor Publice, doamna Livia Stan, consilier.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, cu modificări.
Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma
iniţiatorului.
Preambulul a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului.
Titlul Cap. I a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în forma propusă de
iniţiator.
Art. 1- 8 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului.
Titlul Cap. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de
iniţiator.
Art. 9 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din ordonanţă.
Art. 10, alin. (1) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat
Dragoş Ujeniuc. Alin. (3) şi (4) au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Art. 11 şi 12 au fost adoptate în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de
iniţiator.
Art. 13-46 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma propusă
prin ordonanţă.
La art. 47 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat
de domnul deputat George Băeşu.
Art. 48 şi 49 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
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Titlul Cap. IV a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de
iniţiator.
Art. 50-59 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma propusă
prin ordonanţă.
Titlul Cap. V a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
Art. 60-63 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
Titlul Cap. VI a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
La art. 64 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat
de către domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
Art. 65 şi 66 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma propusă
de iniţiator prin ordonanţă.
Titlul Cap. VII a fost menţinut în forma propusă prin ordonanţă.
Art. 67-69 au fost adoptate de către membrii Comisiei, cu unanimitate de
voturi, în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. VIII a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
Art. 70-72 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma din
ordonanţă.
Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 20, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Nicolae
Popa.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului, titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat, cu unanimitate
de voturi.
La art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul formulat
de către domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
La art. 2 a fost adoptat textul propus de către iniţiator.
La art. 3 alin. (1) şi (2) au fost reformulate prin amendamentul Comisiei
juridice, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Alin. (3), devenit alin. (2) a fost
adoptat în forma propusă de iniţiator.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
propunerea legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Petre
Străchinaru.
Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot, propunerea de amânare a fost
adoptată de către membrii Comisiei.
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Cu privire la pct. 7, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât
să menţină raportul iniţial, de respingere.
Domnul deputat Florin Iordache, a declarat încheiată şedinţa Comisiei
deoarece timpul afectat lucrărilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost
luate în dezbatere 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 Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă a constatat lipsa de
cvorum, declarând încheiate lucrările şedinţei comune.
Lucrările şedinţei au continuat, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu examinarea pct.
56, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Culturii şi Cultelor, domnii Adrian Lemeni, secretar de stat şi Ionuţ Corduneanu,
consilier.
Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au continuat de la art. 23,
alin. (1). În urma dezbaterilor amendamentul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport şi cel depus de domnul deputat Ioan Aurel Rus au fost retrase. În urma
votului unanim exprimat a fost menţinut textul de la Senat.
Alin. (2) şi (3) ale art. 23 au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în
forma adoptată de Senat, amendamentul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport la alin. (3)fiind retras. După alin. (3) a fost introdus un alineat nou, alin. (4) ca
urmare a adoptării amendamentului formulat de domnul deputat Andras Levente Mate.
Art. 24 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Amendamentele
depuse de către Grupul Parlamentar al PRM şi domnul deputat Mircea Ifrim la alin. (2)
al art. 24 au fost respinse.
Art. 25 a fost adoptat în forma Senatului, iar amendamentul Grupului
Parlamentar al PRM a fost respins.
Alin. (1) şi (2) ale art. 26 au fost menţinute în forma de la Senat.
Amendamentul Grupului Parlamentar al PRM la alin. (1) a fost respins. De asemenea,
şi amendamentul domnului deputat Ioan Aurel Rus la alin. (2) a fost respins. După alin.
(2) a fost introdus un alineat nou, alin. (3) ca urmare a adoptării amendamentului
domnului deputat Gheorghe Chiper.
Titlul Secţiunii a 4-a a fost menţinut în forma adoptată de Senat, iar
amendamentul depus de către Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost
retras.
Art. 27 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Amendamentele
formulate de domnul deputat Ioan Aurel Rus la alin. (1) şi (2) au fost respinse, cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), de asemenea şi amendamentele Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la alin. (3) şi alineatul nou, alin. (4).
Alin. (1) al art. 28 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. (2)
a fost adoptat amendamentul Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei
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juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale. Alin. (3) şi (4) au fost menţinute în forma adoptată
de Senat.
La alin. (1) al art. 29 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul
deputat George Băeşu. Amendamentul domnului deputat Ioan Aurel Rus a fost respins,
iar amendamentul domnului deputat Ghorghe Chiper a fost retras. Alin. (2) a fost
menţinut în forma adoptată de Senat.
Art. 30 şi 31au fost menţinute în forma Senatului.
La alin. (1) al art. 32 a fost adoptat amendamentul Comisiei de
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, îmbunătăţit de domnul deputat Petru Andea.
Amendamentul depus de Grupul Parlamentar al PRM, referitor la introducerea unui
nou alineat, a fost respins. Alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma adoptată de Senat.
După alin. (3) a fost introdus un alineat nou, alin. (4), ca urmare a adoptării
amendamentului Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Art. 33 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Amendamentul
Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la alin. (2) al acestui articol fiind
respins.
Art. 34 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Amendamentul
Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la alin. (2) al acestui articol fiind
respins.
Art. 35 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Amendamentul
Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la alin. (2) al acestui articol fiind
respins.
Alin. (1) al art. 36 a fost adoptat în forma de la Senat. Alin. (2) a fost
eliminat ca urmare a adoptării amendamentului Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret
şi sport. La alin. (3), devenit alin. (2) prin renumerotare, a fost adoptat amendamentul
Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
La art. 37 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat
Dragoş Ujeniuc.
Art. 38 a fost menţinut în forma de la Senat, iar amendamentul Comisiei
de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost retras.
La art. 39, alin. (1) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Andras Levente Mate şi Florin Iordache. Amendamentul Comisiei de învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport a fost respins. După alin. (1) a fost introdus un alineat nou, ca
urmare a adoptării amendamentului Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Amendamentul domnului deputat Andras Levente Mate a fost respins.
La alin. (2), devenit alin. (3) al art. 39 au fost acceptate propunerile
formulate de Ministerul Justiţiei şi Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Alin.
(3), devenit alin. (4) a fost menţinut textul de la Senat.
La alin. (4), devenit alin. (5) a fost adoptat amendamentul Comisiei de
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Amendamentele Grupului Parlamentar al PRM şi
domnului deputat Mircea Ifrim la alin. (4) au fost respinse.
Titlul Cap. III a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 40, alin. (1) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu
Andon. Alin. (2) a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
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Alin. (1) al art. 41 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Preambulul
alin. (2) a fost, de asemenea, menţinut în forma Senatului. La lit. a) a fost adoptat
amendamentul formulat de domnul deputat Sergiu Andon, iar amendamentele
domnului deputat Gheorghe Chiper şi Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
au fost respinse. Lit. b)-e) au fost menţinute în forma adoptată de Senat.
Art. 42 a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
La art. 43 a fost menţinut textul adoptat de Senat, iar amendamentele
Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Grupului Parlamentar al PRM au fost
respinse.
Art. 44 a fost adoptat în forma de la Senat. Amendamentul Comisiei de
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la alin. (1) a fost retras.
La art. 45 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu Andon,
iar amendamentul Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost respins.
La art. 46 şi 47 au fost menţinute textele adoptate de Senat.
La art. 48 alin. (1) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu
Andon. Alin. (2) a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
Titlul Cap. IV a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
Alin. (1) al art. 49 a fost menţinut în forma de la Senat. La alin. (2) a fost
adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu Andon, iar amendamentul Grupului
Parlamentar al PRM şi al domnului deputat Mircea Ifrim au fost respinse. La alin. (3) a
fost adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu Andon. Amendamentele domnilor
deputaţi Ioan Aurel Rus, Mircea Ifrim, precum şi cele ale Grupului Parlamentar al
PRM şi Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost respinse.
La alin. (4) al art. 49 a fost adoptat amendamentul Comisiei de
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Amendamentul Grupului Parlamentar al PRM a fost
respins. De asemenea, a fost respins şi amendamentul Comisiei de învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport referitor la introducerea unui nou alineat, alin. (5).
La art. 50 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Sergiu
Andon. După alin. (1) al art. 50 s-a introdus un alineat nou, alin. (2) ca urmare a
adoptării amendamentului Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Art. 51 a fost menţinut în forma adoptată de Senat.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu majoritate de voturi (1 vot
împotrivă), urmând a se întocmi un raport favorabil care să fie transmis plenului
Camerei Deputaţilor cu propunerea de aprobare.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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