
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 22.02.2007 
Nr. 31/161 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 19-22 februarie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 19 februarie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, 
Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea 
Grosaru, András Levente Máté, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Augustin Zegrean, 
domnul Popa Nicolae în locul domnului Sergiu Andon, domnul Mihăiţă Calimente în 
locul domnului Ioan Timiş, domnul Valeriu Ştefan Zgonea în locul doamnei Mirela 
Elena Adomnicăi,  domnul Andrei Gerea în locul domnului Tiberiu Bărbuleţiu, 
domnul Pantelimon Manta în locul domnului Bogdan Ciucă, domnul Cosmin Gabriel 
Popp în locul domnului Ion Gonţea, doamna Vasile Aurelia în locul domnului Victor 
Ponta şi domnul Grigore Crăciunescu în locul domnului Gabriel Zamfir.  

A absentat domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş.  
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 20 februarie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, 
Tiberiu Bărbuleţiu, Traian Dobre,  Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea şi Gheorghe Sârb. Au absentat domnii 
deputaţi: Ioan Timiş, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Liviu 
Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, Cristian Sorin Dumitrescu,  Victor 
Viorel Ponta, Augustin Zegrean şi Gabriel Sorin Zamfir. 

La şedinţa din 21 februarie 2007 au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon (substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat 
Nicolae Popa), Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, 
Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Augustin Zegrean, domnul 
deputat Relu Fenechiu în locul domnului deputat Ioan Timiş şi domnul deputat Dan 
Radu Ruşanu în locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu. Au absentat domnii 
deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Sorin Dumitrescu, 
Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat 
Florin Iordache, vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.X 502/2005 - fond 

2. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru accelerarea 
combaterii corupţiei P.l.x 957/2006 - fond 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism P.L.X 7/2007 – fond 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000 P.l.x 859/2006 - fond 

5. 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 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.28 pct.1 lit.b) din Codul de 
procedură penală P.L.X 963/2006 – fond 

7. Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali (Nr. 64 BP). 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 P.L.X 447/2005 – fond 

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

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

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

12. 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 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

P.l.x 941/2006 – fond 
14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.l.x 942/2006 – fond 
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15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară P.L.X 629/2006 – fond  

19. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.X 
502/2006 – fond 

20. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.X 
503/2006 – fond 

21. Propunerea legislativă privind regimul juridic al locuinţelor de serviciu 
P.l.x 37/2007 – fond 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind 
stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale P.L.X 30/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege privind voucherele de vacanţă P.L.X 31/2007 – aviz 
24. Proiectul de Lege privind sprijinirea localităţilor aflate pe traseul 

drumurilor naţionale pentru iluminat public P.L.X 32/2007 – aviz 
25. 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 
33/2007 – aviz 

26. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată P.l.x 34/2007 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152 
din 15/07/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Legii 
nr.543 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2003 P.l.x 
35/2007 – aviz 

28. Propunerea legislativă privind înfiinţarea adăposturilor şi a centrelor de 
urgenţă P.l.x 36/2007 – aviz 

29. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea 
nr.108/2004 şi modificată prin Legea nr.313/2004 şi Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.9/2005 P.l.x 47/2007 – aviz 

30. Propunerea legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.571 
din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal P.l.x 50/2007 – aviz 
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31. Propunerea legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.571 
din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal P.l.x 52/2007 – aviz 

32.  Proiect de   Lege  pentru  modificarea şi completarea  Legii nr.3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Raport suplimentar asupra cererii 
de reexaminare formulată de Preşedintele României (P.L.X  nr. 669/2006) 
 

 
 

Lucrările şedinţei, au început în ziua de 19 februarie la ora 18.00, şi au 
fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 

Şedinţa Comisiei a debutat cu examinarea pct. 32, în fond, din ordinea 
de zi. 

Membrii Comisiei au luat cunoştinţă de faptul că Plenul Camerei  
Deputaţilor, în şedinţa  din 19 februarie  2007,  a hotărât ca,  în temeiul  art. 70  din  
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia  juridică, de disciplină şi 
imunităţi să  reanalizeze textele  prevăzute  la  poz. 3, 4 şi  6 din Anexa nr. 1 la  
raportul iniţial, urmând  a se întocmi  raport suplimentar. 

În cadrul dezbaterilor ce au avut loc, membrii comisiei au luat cuvântul 
pentru a-şi exprima punctul de vedere. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, punctul 3, care a fost adoptat, cu  majoritate  de voturi (18  
voturi pentru  şi 4  voturi  împotrivă), în forma iniţială din raportul Comisiei. 

La pct. 4 au fost dezbătute şi adoptate cu  majoritate  de voturi (18  
voturi pentru  şi 4  voturi  împotrivă), mai multe amendamente, formulate oral în 
timpul şedinţei, după cum urmează: amendamente, ale domnilor deputaţi George 
Băeşu şi Florin Iordache, la alin. (3) şi   la alin. (4) ale art. 5 din Legea 3/2000 , un 
amendament  al domnului deputat Florin Iordache la alin. (5) al art.5, constând în 
introducerea unui nou text, precum şi un amendament al domnului deputat Horea 
Uioreanu, păstrat în forma iniţială, însă renumerotat ca urmare a textelor introduse.  

Pct. 6 a fost dezbătut şi adoptat cu  majoritate  de voturi (18  voturi 
pentru  şi 4  voturi  împotrivă), în forma iniţială din raportul Comisiei. 

Lucrările Comisiei au fost încheiate la ora 19.15.  
  
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  a continuat cu 

examinarea pct. 1, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi cu cei ai Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri 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 şedinţei comune din lipsă de cvorum. 
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat, în 

şedinţă separată,  cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în 
avizare, aflate pe ordinea de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut 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. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat şi doamna Laura Ştefan, 
director. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât respingerea 
acestei iniţiative legislative, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la pct. 9, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară la propunerea domnului deputat 
George Băeşu. 

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat şi doamna Laura Ştefan, 
director. De asemenea, la dezbateri a participat şi domnul Radu Gheţea, preşedinte al 
Asociaţiei Române a Băncilor.  

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul  legii, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 
vot împotrivă). 

Preambulul articolului unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la textul lit. b) a art. 10 din Legea nr. 78/2000 a fost menţinut, 

cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă), textul de la Senat. 
Amendamentul formulat de către domnul deputat Augustin Zegrean cu privire la lit. 
b) a fost respins, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă). 

Lit. c) a art. 10 din Legea nr. 78/2000 a fost menţinută, cu majoritate de 
voturi (12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă), în forma adoptată de Senat.   

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 
4 voturi împotrivă). 

Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii 
de zi.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, amendamentul depus de domnul deputat George Băeşu în 
timpul dezbaterilor care au avut loc într-o şedinţă anterioară, referitor la modificarea 
alin. (1) al art. II din Legea nr. 249/2006. În urma votului, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 3 voturi neexprimate), adoptarea 
amendamentului. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
proiectul de lege pentru punerea de acord a dispoziţiilor art. II, alin. (1) şi (3) din 
Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 61/2007, în ansamblul său, care a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 3 voturi neexprimate). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Laura Ştefan, director, iar din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamnele Ingrid 
Zaarour, preşedinte şi Ana Maria Valica, şef serviciu. La dezbateri a mai fost prezent 
şi domnul senator Marius Marinescu, în calitate de iniţiator. 

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

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a 
fost adoptată, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al 
ordinii de zi. 
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La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Laura Ştefan, director, iar din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamnele Ingrid 
Zaarour, preşedinte şi Ana Maria Valica, şef serviciu. La dezbateri a mai fost prezent 
şi domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a 
fost respinsă, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 4 
abţineri). Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot un 
raport favorabil, care cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 4 
abţineri), a fost respins. În acest sens urmează a se întocmi un raport de respingere, 
care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. 

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

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Laura Ştefan, director. La 
dezbateri a mai fost prezent şi domnul senator Şerban Nicolae, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în 
forma de la Senat. 

Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de 
voturi în forma de la Senat. 

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

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Laura Ştefan, director, iar din 
partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamnele Ingrid 
Zaarour, preşedinte şi Ana Maria Valica, şef serviciu. La dezbateri a mai fost 
prezentă şi doamna deputat Aurelia Vasile, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Mircea Grosaru, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi o abţinere). 

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 Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Claudia Roşianu, 
consilier juridic, doamna Anda Mitu, consilier juridic şi domnul Radu Geamănu, 
consilier juridic. 

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii 
de zi. 
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La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Costică 
Canacheu. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere). 

La solicitarea membrilor Comisiei acest punct al ordinii de zi a fost 
amânat pentru o şedinţă ulterioară în vederea unei şedinţe comune cu membrii 
Comisiei pentru apărare. 

Cu privire la pct. 5, 15, 17, 18, 19 şi 20, în fond, ale ordinii de zi, 
membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, domnul Alexandros Galiaţatos, secretar 
de stat, doamna Ortansa Munteanu, consilier juridic şi domnul Adrenel Cotescu, 
director general. De asemenea, a participat la dezbateri din partea „Aeroportului 
Internaţional Henri Coandă-Bucureşti”, domnul Gabriel Ţară, director general. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a continuat dezbaterile cu 
privire la această iniţiativă legislativă luând în discuţie amendamentele admise în 
cadrul Comisiei pentru administraţie, transmise în anexă. 

Cu privire la art. 2, alin. (2) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul propus de către domnul deputat Relu Fenechiu. 

La art. 3 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
domnului deputat Relu Fenechiu. 

La alin. (2) al art. 4 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul domnului deputat Relu Fenechiu. 

La alin. (1) şi (4) al art. 6 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, 
amendamentele domnului deputat Relu Fenechiu. 

La alin. (1) al art. 10 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul domnului deputat Relu Fenechiu. 

La alin. (2) al art. 11 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul domnului deputat Relu Fenechiu. 

La art. 16, alin. (1) şi (2) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, 
amendamentele domnului deputat Relu Fenechiu. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, domnul Alexandros Galiaţatos, secretar 
de stat, doamna Ortansa Munteanu, consilier juridic şi domnul Adrenel Cotescu, 
director general. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma de la Senat. 
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Titlul Cap. I a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată 
de Senat. 

La art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
Comisiei. 

Art. 2 a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Preambulul art. 3 a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma de 

la Senat. La lit. a)-d) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, textele propuse de 
Comisie. Lit. e) a fost menţinută, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. La 
lit. f) şi g) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, textele propuse de Comisie. Lit. 
h) şi i) au fost menţinute, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. La lit. 
j) şi k) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, textele propuse de Comisie. 

Titlul Cap. II a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

La art. 4, alin. (1) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul Comisiei. La alin. (2) al acestui articol a fost menţinut amendamentul 
domnului deputat Augustin Zegrean. 

La art. 5, alin. (1) şi (2) au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, 
amendamentele Comisiei. Alin. (3) a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în 
forma de la Senat. 

Art. 6 şi 7 au fost menţinute în forma adoptată de Senat.  
La art. 8 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Titlul Cap. III a fost menţinut, cu unanimitate de voturi, în forma 

adoptată de Senat. 
La art. 9 şi 10 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele 

Comisiei. 
Alin. (1) al art. 11 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. 

(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
  La art. 12 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
Comisiei. 

La art. 13 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Tudor 
Mohora. 

La art. 14 a fost menţinut textul adoptat de Senat. 
La art. 15 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La alin. (1) al art. 16 a fost adoptat amendamentul Comisiei, iar alin. (2) 

a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 17 şi 18 au fost adoptate amendamentele Comisiei. 
La art. 19 a fost menţinut textul adoptat de Senat. 
La art. 20, alin. (1) şi (3) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 

La alin. (2) a fost adoptat amendamentul Comisiei.  
Titlul Cap. IV a fost menţinut în forma adoptată de Senat 
La alin. (1) al art. 21 a fost adoptat amendamentul Comisiei. La alin. (2) 

a fost adoptat amendamentul domnului deputat Cornel Ştirbeţ. Alin. (3) a fost 
menţinut în forma adoptată de Senat. 

Art. 22 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
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La alin. (1) al art. 23 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2)-
(4) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La alin. (5) a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma. 

Art. 24 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Preambulul alin. (1) al art. 25 a fost menţinut în forma adoptată de 

Senat. La lit. a) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Lit. b) şi c) au fost menţinute 
în forma adoptată de Senat. La lit. d) a fost adoptat amendamentul domnului deputat 
Gheorghe Gabor. Lit. e) a fost menţinută în forma adoptată de Senat. Alin. (2) şi (3) 
ale art. 25 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La alin. (4) a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Mircea Duşa şi Andras Levente Mate. După alin. 
(4) au fost introduse două alineate noi, alin. (5) şi (6) prin adoptarea amendamentelor 
domnului deputat Augustin Zegrean. 

La art. 26 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Daniel Buda. 
Preambulul art. 27 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La lit. a) 

a fost adoptat amendamentul formulat de domnii deputaţi Tudor Mohora şi George 
Băeşu. La lit. b) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Andras Levente 
Mate. La lit. c) a fost adoptat amendamentul domnului deputat George Băeşu. Lit. d) 
şi e)  au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 

Art. 28 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Alin. (1) al art. 29 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. 

(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Preambulul art. 30 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La lit. a) 

a fost adoptat amendamentul Comisiei. Lit. b)-o) au fost menţinute în forma adoptată 
de Senat. Alin. (2) şi (3) ale acestui articol au fost menţinute în forma adoptată de 
Senat. 

Alin. (1) al art. 31 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. 
(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 

La alin. (1) al art. 32 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma. La alin. (2) a fost adoptat 
amendamentul Comisiei. 

La preambulul alin. (1) al art. 33 a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Tudor Mohora. Lit. a)-d) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La 
alin. (2) şi (3) au fost adoptate amendamentele Comisiei. 

Art. 34 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. V a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 35, alin. (1)-(4) au fost adoptate textele propuse prin 

amendamentele Comisiei. Alin. (5) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Preambulul art. 36 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La lit. a) 

a fost adoptat amendamentul Comisiei. Lit. b)-d) au fost menţinute în forma adoptată 
de Senat. La lit. e) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Lit. f) a fost menţinută în 
forma adoptată de Senat. 

Art. 37 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 38-40 au fost adoptate amendamentele Comisiei. 
Art. 41şi 42 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
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Alin. (1) al art. 43 a fost menţinut în forma adoptată de Senat, iar la alin. 
(2) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Augustin Zegrean. 

Art. 44 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. VI a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Alin. (1), (2) şi (4) ale art. 45 au fost menţinute în forma adoptată de 

Senat, iar la alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. 46 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Preambulul art. 47 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La lit. a) 

a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi 
Horia Toma. Lit. b)-f) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 

La alin. (1) al art. 48 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a 
fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

La alin. (1) şi (3) ale art. 49 au fost adoptate amendamentele Comisiei, 
iar la alin. (2) a fost menţinut textul de la Senat. 

La alin. (1) al art. 50 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) şi 
(3) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 

Art. 51 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
 La titlul Cap. VII a fost adoptat amendamentul domnului deputat 

Cornel Ştirbeţ. 
Art. 52-55 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. VIII a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Preambulul alin. (1) al art. 56 a fost menţinut în forma de la Senat. Lit. 

a)-e) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La lit. f) a fost adoptat 
amendamentul domnului deputat Cornel Ştirbeţ. La lit. g) a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi George Băeşu şi Augustin Zegrean. Preambulul 
alin. (2) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La lit. a) şi b) au adoptate 
amendamentele Comisiei, iar la lit. C) a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Cornel Ştirbeţ. La alin. (3) a fost adoptat amendamentul domnului deputat 
Cornel Ştirbeţ. Alin. (4) a fost menţinut în forma de la Senat. 

Art. 57 a fost adoptat în forma de la Senat 
Titlul Cap. IX a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 58 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Andras 

Levente Mate. 
La alin. (1) al art. 59 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Alin. (2) a 

fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 60 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 61 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. 62 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Augustin 

Zegrean şi Daniel Buda. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi de 
către membrii Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 21, în fond, al ordinii 
de zi. 
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În urma opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi (o abţinere), respingerea acestei iniţiative legislative. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat, doamna Claudia Roşianu, consilier juridic, 
doamna Anda Mitu, consilier juridic şi domnul Radu Geamănu, consilier juridic. 

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

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, păstrarea raportului iniţial de adoptare, fără amendamente. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat 
dezbaterilor a fost epuizat. 

 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


