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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 31.01.2007 
Nr. 31/29 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 29-31 ianuarie 2007 

    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 29 ianuarie 2007 fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Ion Gonţea (substituit în prima parte a şedinţei de domnul 
deputat Cosmin Popp), Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, 
Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Cornel Ştirbeţ, Augustin Zegrean, 
domnul deputat Mircea Ifrim în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, 
domnul deputat Valer Dorneanu în locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu  
şi domnul deputat Valeriu Zgonea în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta. Au 
absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Traian Dobre, Liviu Bogdan Ciucă, 
Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor şi Gabriel Sorin Zamfir. 

La şedinţa din 30 ianuarie 2007 au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena 
Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Ion Gonţea, Mircea Grosaru,  Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb,  Cornel Ştirbeţ, Petre Ungureanu, 
Dragoş Ujeniuc, Augustin Zegrean şi domnul deputat Romeo Hanganu în locul 
domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă. Au absentat domnii deputaţi: Florina 
Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Victor Viorel Ponta şi Gabriel 
Sorin Zamfir. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul deputat 
Ioan Timiş, vicepreşedinte şi domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 
I. Pentru şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor 
personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2005 P.L. X 936/2006 
– fond. 
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2. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.L.X 939/2006 – 
fond 

3. 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 

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 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 

6. 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 

7. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond. Raport suplimentar 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l. x 803/2006 – fond 

10. 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 

11. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară P.L. x. 629/2006- fond 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 85/2001 
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L. x 806/2006- fond 

13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari P.L. x 544/2006- fond 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată în Monitorul Oficial Nr.777 din 25 aug.2004 P.L.X. 919/2006-fond 

18. 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 
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19. Propunerea legislativă pentru modificarea Titlului VII - capitolele I, 
art.5 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
889/2006-fond 

20. 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. 

21. 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 

22. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate P.L.X 920/2006-fond 

23. Propunerea legislativă privind unele servicii de asistenţă financiară 
procedurală P.l.x 930/2006 – fond 

24. Propunerea legislativă privind profesiile liberale P.l. x 931/2006 – fond 
25. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 

59/1934 asupra cecului  P.l.x 932/2006 – fond  
26. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală 

P.l.x 933/2006 – fond 
27. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii P.L.X 982/2006 

28. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industriei din România P.L.X 
492/2006 – fond. Raport suplimentar  

29. 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. Raport suplimentar 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 P.l. x 
882/2006 – aviz 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare P. 
l. x 938/2006 – aviz 

32. Propunerea legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 
privatizarea Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni P.l. 
x 940/2006 – aviz 

33. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului P.l. x 946/2006 – aviz 

34. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Turism P.l.x 947/2006 – aviz  

35. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acţiunilor 
societăţilor comerciale către salariaţi în cadrul procesului de privatizare P.l.x 
948/2006 – aviz 
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36. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.l. x 949/2006 – 
aviz  

37. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.l. x 950/2006 – 
aviz 

38. Propunerea legislativă pentru declararea zonei "Mehedinţiul de sub 
munte - zonă strategică de turism" P.l. x 951/2006 – aviz 

39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.490/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale P.l. x 952/2006 
– aviz 

40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.465/2001 care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind 
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile P.l. x 953/2006 – aviz 

41. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă P.l. 
x 954/2006 – aviz 

42. Propunerea legislativă privind funcţionarea diferitelor tipuri de 
organisme care efectuează inspecţii P.l. x 955/2006 – aviz 

43. Propunerea legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile 
publicitare P.l. x 956/2006 – aviz 

44. Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale a Zonei Montane P. l. x 977/2006 – aviz 

45. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea 
în construcţii P.L. X 978/2006 – aviz 

46. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene 
române - TAROM" S.A.P.L. X 979/2006 – aviz P.L. X 979/2006 – aviz 

47. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul 
echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională P.L. X 980/2006 – aviz 

48. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, 
republicată P.L. X 981/2006 – aviz 

49. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România P.L. X 
958/2006 – aviz 

50. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2004 
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici P.L. X 959/2006 – aviz 

51. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri 
Funciare -S.A. P.L. X 960/2006 – aviz 
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52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural P.L. X 961/2006 – aviz 

53. Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România P.L. X 962/2006 – aviz 

54. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă 
a veniturilor cu destinaţie specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea 
nr.529/2004 P.L. X 964/2006 –aviz 

55. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii 
nr.348/2003 P.L. X 965/2006 –aviz 

56. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti 
internaţionale P.L. X 967/2006 – aviz 

57. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei P.L. X 968/2006 – aviz 

58. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul 
României  P.L. X 971/2006 – aviz 

59. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune 
şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a Unităţilor 3 şi 4 de 
la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă  P.L. X 972/2006 – aviz 

60. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi 
taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, 
calamităţi şi operaţiuni de salvare grea P.L. X  973/2006 – aviz 

61. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2006 pentru completarea art.10 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români P.L. X 974/2006 – aviz 

62. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, 
indiferent de suport P.L. X 975/2006 – aviz 

63. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal P.L. X 976/2006 – aviz 

64. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă P.L. X 
986/2006 – aviz 

65. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei 
forestiere din păduri şi din afara acestora P.L. X 987/2006 – aviz 
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66. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de 
asigurare şi supraveghere a asigurărilor P.L. X 988/2006 – aviz 

67. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a 
Căilor Ferate Române P.L. X 989/2006 – aviz 

68. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni P.L. X 990/2006 – aviz 

69. Proiectul de Lege pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat 
nr.388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuţiei şi unele drepturi pentru 
personalul care lucrează pe platforme de foraj marin şi pe navele maritime cu care se 
execută lucrări de prospecţiuni geologice, geofizice şi geotehnice, precum si alte 
lucrări sau activităţi speciale necesare forajului marin P.L. X 991/2006 – aviz 

70. Proiectul de Lege privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 
studenţilor P.L. X 992/2006 – aviz 

71. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 
608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată P.L. X 993/2006 – 
aviz 

72. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Corneşti, judeţul Gorj, 
prin reorganizarea comunei Băleşti P.l. X 994/2006 – aviz 

73. Adresa Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal prin care 
domnul deputat Ioan Timiş este propus pentru funcţia de vicepreşedinte la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi în locul domnului deputat Cornel Ştirbeţ (Nr. 
15/1643). 

 
 
II. Pentru şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări a Senatului 
1. Examinarea concluziilor ministrului justiţiei asupra Raportului de 

activitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte  de Casaţie şi  Justiţie  (nr. 
BP792/22.06.2006).  În completare s-a depus Raportul Parchetului de  pe  lângă 
Înalta  Curte de Casaţie  şi  Justiţie  privind  „Evaluarea activităţilor  desfăşurate  de 
Ministerul Public în anul 2005” (nr. 892B.P.C./12.09.2006). 

2. Examinarea  concluziilor  formulate de ministrul justiţiei asupra  
raportului  de bilanţ al  Direcţiei  Naţionale   Anticorupţie pe  anul 2005.   

3. Examinarea adresei secretarului general prin care Birourile 
permanente ale celor două Camere solicită formularea unui punct de vedere  referitor 
la modalităţile practice în care Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, precum şi  membrii acesteia ar putea  fi reprezentaţi în faţa  
instanţelor judecătoreşti de către consilierii compartimentelor de contencios de la 
Camera Deputaţilor şi  de la  Senat (nr. 54 DST/13.06.2006). 
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4. Nota  referitoare la  poziţia Autorităţii Electorale Permanente, faţă de 
cele exprimate în conţinutul „Punctului de vedere comun” al Comisiilor juridice ale 
celor două Camere; (nr. 54 DST/20.12.2005). 

  - Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale – 2004 ;  

  - Sesizarea din partea vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale 
Permanente. 

5. Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe 
perioada 15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005, precum şi sesizarea vicepreşedinţilor 
Autorităţii referitoare la unele disfuncţionalităţi în activitatea acesteia (nr. 
7R/04.04.2006).   

6. Adresa Secretarului  General  prin care se solicită  examinarea şi 
formularea unui punct de vedere referitor la sesizarea domnului  deputat Ion Stan,   
privitoare la  declasificarea în regim de urgenţă a unor dosare ( 944 B.P.C 2006). 

7. Audierea unui candidat pentru ocuparea funcţiei de membru al 
Colegiului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Grupul parlamentar D.A. a 
nominalizat pe domnul Nanu Ilie Dan.( 1157 B.P. / 19.10.2006). 

8. Adresa Secretarului  General, potrivit  căreia  Birourile Permanente 
ale  celor  două  Camere  solicită  Comisiilor  juridice un punct  de vedere cu  privire 
la  scrisoarea  Consiliului  Naţional  al  Audiovizualului referitoare  la  situaţia  
domnului  Radu  Tudorel (nr. 54DST/ 13 noiembrie  2006).  

 
 
 
I. Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a început cu o 

informare a membrilor Comisiei cu privire la Adresa Grupului Parlamentar al 
Partidului Naţional Liberal prin care domnul deputat Ioan Timiş a fost propus pentru 
funcţia de vicepreşedinte la Comisia juridică în locul domnului deputat Cornel 
Ştirbeţ. Membrii Comisiei au fost de acord în unanimitate cu această propunere. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat, cu 
examinarea proiectelor de legi şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi cu 
care a fost sesizată pentru avizare. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, 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 propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, 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 negativă, 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 
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, 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 proiectul de lege prevăzut la pct 45, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 48, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 49, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct 50, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 52, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 54, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 55, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 56, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 57, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 59, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 60, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 61, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 62, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 63, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 64, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 65, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 66, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 67, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 68, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 69, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 70, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 71, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 72, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative 
supuse dezbaterii în fond. Dezbaterile au început cu pct. 1 al ordinii de zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitată din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Cristina Filişanu, consilier juridic. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
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Art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, de către membrii 
Comisiei. 

Art. 2, a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată, cu unanimitate de 

voturi. 
Cu privire la pct. 2, în fond, al ordinii de zi, Ministerul Justiţiei a 

solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
De asemenea, dezbaterea pct. 3, 4 şi 6 în fond, au fost amânate pentru o 

şedinţă ulterioară. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii 

de zi. 
Domnul deputat Petre Ungureanu a luat cuvântul în calitate de iniţiator. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul legii, fiind adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul Comisiei. 

La preambulul legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul Comisiei. 

La articolul unic al legii a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul Comisiei.  

Supusă la vot, propunerea legislativă, a fost adoptată, cu unanimitate de 
voturi. 

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

Domnii deputaţi Sergiu Andon şi Valeriu Zgonea, în cuvântul luat, au 
arătat că este necesar, conform principiului legitimităţii şi simetriei, ca numărul de 
voturi necesar alegerii Preşedintelui României să fie acelaşi şi pentru demiterea sa. 

Domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean au precizat, în 
cuvântul luat, că nu susţin  adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a reformulat textul 
supus dezbaterii. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, propunere respinsă 
cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Sergiu Andon a supus votului propunerea de menţinere 
a raportului iniţial de respingere, care a fost respinsă cu majoritate de voturi (7 voturi 
pentru, 10 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

În acest moment al şedinţei, domnul deputat Daniel Buda a solicitat o 
pauză de consultări, care nu a fost acordată, aceasta neîntrunind condiţiile cerute de 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
amendamentul formulat de domnul deputat Florin Iordache, care a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 5 neparticipări la vot). 

Deputaţii aparţinând Grupului Parlamentar PD au protestat, plecând din 
sala de şedinţă. 
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Cu privire la pct. 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15, în fond, s-a hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al ordinii 
de zi. 

Domnii deputaţi Florin Iordache şi Andras Levente Mate au solicitat, în 
cuvântul luat, respingerea acestei iniţiative legislative. 

Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, cu unanimitate 
de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri a participat din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, domnul Theodor Nicolescu, vicepreşedinte. De asemene, la 
şedinţă a participat şi domnul deputat Romeo Hanganu, în calitate de iniţiator. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii care a fost respins cu majoritate de voturi (4 
voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 

Articolul unic al legii a fost respins cu majoritate de voturi (4 voturi 
pentru şi 10 voturi împotrivă). 

Supusă la vot, propunrea legislativă a fost respinsă cu majoritate de 
voturi (4 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, a 
fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la pct. 5, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) respingerea. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 17, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma 
de la Senat. 

Preambulul articolului unic a fost adoptat cu unanimitate de voturi în 
forma de la Senat. 

Pct. 1 al articolului unic a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma 
Senatului. 

La pct. 2 a fost depus un amendament al domnului deputat Florin 
Iordache, care a fost respins prin votul majoritar exprimat (8 voturi pentru şi 8 voturi 
împotrivă). De asemenea, şi textul venit de la Senat a fost respins în urma votului 
majoritar exprimat (8 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă). 

Pct. 3 al articolului unic a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La pct. 4 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat 

Florin Iordache. 
Supus la vot, proiectul de lege a fost respins cu majoritate de voturi ( 7 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere). 
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Cu privire la pct. 20 şi 22, în fond, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la pct. 21, în fond, al ordinii de zi, s-a hotărât respingerea, cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 23, în fond, al ordinii 
de zi. În urma opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât respingerea iniţiativei 
legislative, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru respingere şi 3 voturi împotrivă). 

La pct. 24, în fond, al ordinii de zi, Comisia a hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), întocmirea unui raport preliminar de respingere, care urmează să 
fie transmis Comisiei pentru muncă, sesizată şi ea cu examinarea pe fond a acestei 
iniţiative legislative. 

Cu privire la pct. 25, în fond, al ordinii de zi, s-a propus respingerea 
propunerii legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă). 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în fond, a fost, de asemenea, 
respinsă, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 27, în fond, 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 de la Senat. 

Articolul unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma 
Senatului. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Referitor la pct. 28, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial. 
Examinarea propunerii legislative prevăzută la pct. 29, în fond, a fost 

amânată pentru o şedinţă ulterioară. 
 
II. Şedinţa comună cu membrii Comisiei juridice de la Senat a fost 

condusă de domnul senator Peter Ekstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a 
Senatului. 

 Lucrările şedinţei au început cu examinarea pct. 7 din ordinea de zi 
comună. 

La şedinţă a fost prezent domnul Ilie Dan Nanu, în calitate de invitat. 
Au luat cuvântul atât membrii celor două Comisii pentru a adresa 

întrebări candidatului sau a solicita lămuriri, cât şi invitatul. 
În urma luărilor de cuvânt s-a trecut la procedura de vot privind 

candidatura domnului Ilie Dan Nanu. Cu unanimitate de voturi, membrii celor două 
Comisii au hotărât să transmită Birourilor permanente, spre dezbatere şi aprobare, un 
aviz comun favorabil.  

Şedinţa comună a continuat cu examinarea pct. 4 şi 5 ale ordinii de zi 
comune. 



 13

La şedinţă au fost prezenţi din partea Autorităţii Electorale Permanente 
domnul Octavian Opriş, preşedinte, domnul Ionel Fleşariu, vicepreşedinte şi 
Alexandru Radu, vicepreşedinte. 

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

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot un raport favorabil asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pentru 
perioada 15 iulie 2004 – 31 decembrie 2005, care în urma votului majoritar exprimat 
(6 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri), a fost respins, urmând a se întocmi 
în acest sens raport de respingere.   

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a 
informat membrii Comisiilor cu privire la propunerea formulată în raportul 
subcomisiei referitoare la revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedinţilor, 
aspect care să fie cuprins în raportul ce va fi transmis Birourilor permanente reunite. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot cuprinderea în raport a propunerii de revocare pentru activitate 
necorespunzătoare a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, domnul 
Octavian Opriş. Cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 4 
abţineri), membrii celor două Comisii au hotărât respingerea acestei propuneri. 

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot cuprinderea în raport a propunerii de sesizare a Preşedintelui României şi a 
Primului ministru în vederea revocării pentru activitate necorespunzătoare a 
vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente, domnii Ionel Fleşariu şi 
Alexandru Radu. Cu majoritate de voturi (4 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 9 
abţineri), membrii celor două Comisii au hotărât respingerea acestei propuneri. 

Cu privire la pct. 1 şi 2 din ordinea de zi comună, membrii celor două 
Comisii au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară pentru a fi 
prezenţi la dezbateri ministrul justiţiei doamna Monica Luisa Macovei, doamna 
Laura Codruţa Kovesi, procuror general al Parchetului de pe lână Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi domnul Daniel Morar procuror şef al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie.  

Domnul senator Peter Ekstein Kovacs, a declarat încheiată şedinţa 
comună, deoarece timpul afectat dezbaterilor a fost epuizat. 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 


