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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 31.05.2007 
Nr. 31/673 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 28 – 30 mai 2007 

    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 28 mai 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florina 
Ruxandra Jipa, Daniel Buda, domnul deputat Ioan Ţundrea în locul domnului deputat 
Liviu Bogdan Ciucă, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras Levente 
Mate, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: Florin Iordache, 
Ioan Timiş, George Băeşu, Traian Dobre, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, Eugen Nicolicea, Victor 
Viorel Ponta, Florentina Toma, Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin Zegrean. 

În ziua de 29 mai 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon (substituit în a doua parte a şedinţei de doamna deputat Lia Ardelean), Florin 
Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Daniel Buda, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma, 
domnul deputat Horea Uioreanu în locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu şi 
Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, 
Cristian Valeriu Buzea, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan 
Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel Ponta şi Sorin Gabriel Zamfir. 

În ziua de 30 mai 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor şi Augustin 
Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin 
Bolcaş, Tiberiu Bărbuleţiu, Cristian Valeriu Buzea, Victor Viorel Ponta, Florentina 
Toma şi Sorin Gabriel Zamfir. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnii deputaţi Florin Iordache şi Ioan Timiş, 
vicepreşedinţi. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Propunerea legislativă privind participarea României la procesul 
decizional din cadrul Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de 
Uniunea Europeană P.l.x 310/2007 – fond 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă P.L.x 
43/2007 – fond 

3. Propunerea legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie în 
România P.l.x 294/2007 – fond 

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

5. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x 
503/2006 – fond 

6. Propunerea legislativă privind profesiile liberale P.l.x 931/2006 – fond 
7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x 375/2007 - fond 
8. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 

aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 - 
fond 

9. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor 
ortodox şi greco-catolic P.l.x 369/2007 - fond 

10. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor 
bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult P.l.x 370/2007 - fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 P.l.x 371/2007 - fond 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989 P.l.x 327/2007 – fond 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, art.16 şi art.17 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie-22 decembrie 1989 P.l.x 945/2006 - fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie1989 P.l.x 343/2007 - fond 

15. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul 
I - Modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele 
măsuri adiacente P.l.x 363/2007 - fond 
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16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L. x 610/2006 – fond 

17. Proiectul de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor 
aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea 
în cartea funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de proprietate sau a 
oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică şi pentru scoaterea terenurilor 
extravilane din circuitul agricol P.L.x 198/2007 – fond 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii P.L.x 277/2007 – fond 

19. Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 P.l 
x 268/2007 – fond 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată P.l.x 317/2007 – fond 

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din 1 
martie 1991 privind Cetăţenia română Pl-x nr. 801/2006 – fond 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.l.x 96/2007 – fond 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 142/2004 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 P.l.x 199/2007 – fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 328/2007 - fond 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor 
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, 
precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de 
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România P.l.x 334/2007 - fond 

26. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 
privind taxele judiciare de timbru P.l.x 335/2007 - fond 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane P.l.x 342/2007 - 
fond 

28. Proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, modificată prin Legea 
nr.564/2004 P.L.x 380/2007 - fond 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.l.x 361/2007 - 
fond 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 privind 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice P.l.x 367/2007 - fond 
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31. Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a 
notarilor publici şi a activităţii notariale P.l.x 359/2007 - fond 

32. Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea procedurii legislative P.l.x 
356/2007 - fond 

33. Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile 
cu destinaţia de locuinţe P.l.x 353/2007 - fond 

34. Proiectul de Lege privind soluţionarea asigurării locuinţei unor categorii 
de chiriaşi evacuaţi din imobilele retrocedate foştilor proprietari sau moştenitorilor 
acestora P.l.x 354/2007 – fond 

35. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române 
de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare Pl-x 
nr. 301/2007 – aviz  

36. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative PL-x nr. 385/2007 – aviz 

37. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public 
al statului PL-x nr. 386/2007 – aviz 

38. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
22/2007 pentru modificarea şi completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal PL-x nr. 387/2007 – aviz 

39. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap PL-x nr. 388/2007 – aviz 

40. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene PL-x nr. 389/2007 – aviz 

41. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale PL-x nr. 390/2007 – aviz 

42. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov PL-x nr. 
391/2007 – aviz 

43. Proiect de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă PL-x nr. 392/2007 – aviz 

44. Propunere legislativă pentru modificarea art. 286¹ şi 286² din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital Pl-x nr. 393/2007 – aviz 

45. Propunere legislativă privind reînfiinţarea comunei Pesac din Judeţul 
Timiş Pl-x nr. 308/2007 – aviz 
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46. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului, nr. 84/1995 PL-x nr. 394/2007 – 
aviz 

47. Adresa Biroului permanent referitoare la atitudinea şi comportamentul 
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua de 19 februarie 2007 (Nr. 415BP). 

48. Cererea din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
referitoare la petiţia depusă de domnul Mareşi Dumitru, fost deputat în Parlamentul 
României în perioada 1992-1992 (Nr. 358). 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a debutat cu 

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

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

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 41, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.  

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

Referitor la pct. 48, Diverse, membrii Comisiei au luat cunoştinţă de 
cererea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi au adoptat un punct 
de vedere conform căruia aspectele invocate de domnul Mareşi Dumitru în petiţia sa 
nu se susţin.  
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Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al 
ordinii de zi. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei propuneri legislative. 

Doamna Cornelia Rotaru, consilier la Camera de Comerţ şi Industrie a 
României, a precizat că instituţia pe care o reprezintă susţine adoptarea acestei 
propuneri legislative. 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor cu privire 
la acest punct al ordinii de zi, întrucât Curtea Constituţională se va pronunţa în curând 
asupra sesizării de neconstituţionalitate a unui proiect de lege asemănător. 

Domnul deputat Augustin Zegrean a solicitat amânarea cu trei săptămâni 
a discutării acestei iniţiative legislative, întrucât formalităţile de la Curtea 
Constituţională vor dura. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de amânare, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al 

ordinii de zi.  
Domnul deputat Traian Dobre a cerut respingerea acestei propuneri 

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

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 30, în fond, al ordinii 
de zi. Şedinţa a fost condusă de către domul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte. 

La dezbateri a participat domnul senator Marius Marinescu, în calitate de 
iniţiator.  

Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a declarat că susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative.  

Domnul deputat Ioan Ghişe a precizat că susţine şi dânsul adoptarea 
acestei propuneri legislative, cu condiţia însuşirii observaţiilor Consiliului Legislativ 
şi ale Guvernului. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a opinat că este necesar ca, în toată 
propunerea legislativă, cuantumul amenzilor să fie exprimat în lei noi, în loc de lei 
vechi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a învederat 
necesitatea modificării titlului acestei propuneri legislative, din motive de tehnică 
legislativă. Supus dezbaterii şi apoi votului, titlul iniţiativei legislative a fost adoptat 
cu unanimitate de voturi în forma amendată. 

Domnul deputat Florin Iordache a atras apoi atenţia asupra necesităţii 
introducerii unui articol unic, din motive de tehnică legislativă. Supusă la vot, 
introducerea articolului unic a fost adoptată în unanimitate. 

La art.2 din Legea nr.61/1991, punctul 29 a fost modificat, prin adoptarea 
amendamentului Comisiei juridice, cu unanimitate de voturi. 
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La alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1991, lit. a) – e) au fost modificate 
prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnului deputat 
Gheorghe Gabor pentru transformarea sumelor din lei vechi în lei noi. 

De asemenea, după alin.(1) al art. 3 din Legea nr.61/1991 a fost introdus 
un nou alineat, prin adoptarea amendamentului Comisiei juridice, cu unanimitate de 
voturi.  

La alin. (2) al art. 3 din Legea nr.61/1991 a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi, amendamentul Comisiei juridice. 

La alin. (3) al art. 3 din Legea nr.61/1991 a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi, amendamentul Comisiei juridice. 

La alin. (7) al art. 3 din Legea nr.61/1991 a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi, amendamentul Comisiei juridice de abrogare. 

La art.18 din Legea nr.61/1991 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul Comisiei juridice. 

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

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

La dezbateri au participat din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, domnul István Tőke, secretar de stat, şi domnul Daniel Dicu, 
director. Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

 Dezbaterile asupra acestui proiect de lege s-au reluat de la modificarea 
alin.(2) al art.38 din Legea nr. 407/2006. Aceasta a fost adoptată, cu unanimitate de 
voturi, prin adoptarea amendamentului domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe 
Gabor. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, a solicitat, în cuvântul luat, 
revenirea la alineatul (2), nou introdus, al art. 4 din Legea nr. 407/2006 şi amendarea 
acestuia. Supus la vot, amendamentul propus a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

În continuare, domul deputat Ion Gonţea a propus corectarea unei erori 
materiale la alin.(2) al art. 21 din Legea nr. 407/2006.  Supus votului, amendamentul  
dânsului a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

La art. 26 din Legea nr. 407/2006, după alin.(2) a fost introdus un nou 
alineat, prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnilor deputaţi 
Andras Levente Mate şi Tamas Sandor. 

La art. 39 din Legea nr. 407/2006 a fost introdusă o nouă literă, lit. z), 
prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnilor deputaţi Florin 
Iordache, Gheorghe Gabor, Andras Levente Mate, Augustin Zegrean şi Daniel Buda.  

La lit. a) de la alin. (1) al art. 42 din Legea nr. 407/2006, domnul secretar 
de stat István Tőke a propus scindarea acestei litere în două litere distincte. Domul 
deputat Florin Iordache şi-a însuşit acest amendament, care, supus la vot, a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

La alin. (1) al art. 44 din Legea nr. 407/2006 a fost introdusă o nouă 
literă, lit.e), prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnilor 
deputaţi Florin Iordache, Gheorghe Gabor şi Andras Levente Mate. 
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După art.45 din Legea nr. 407/2006 a fost introdus un nou articol, prin 
adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnilor deputaţi Florin 
Iordache şi Gheorghe Gabor. 

La art. 46 din Legea nr. 407/2006 a fost introdus un nou alineat, alin. (3), 
prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnilor deputaţi Florin 
Iordache şi Gheorghe Gabor. 

La art. 48 din Legea nr. 407/2006, alin.(1) lit. b) a fost modificată prin 
adoptarea, cu unanimitate de voturi, a amendamentului domnilor deputaţi Florin 
Iordache şi Gheorghe Gabor. 

La alin. (1) al art. 50 din Legea nr. 407/2006 a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe 
Gabor. 

La alin. (1) al art. 53 din Legea nr. 407/2006 a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, amendamentul domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe 
Gabor. 

În continuare, domnii deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor au 
propus o serie de modificări la Anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 407/2006. Astfel, s-au 
luat în dezbatere atât mărirea cuantumului despăgubirilor pentru vânarea ilicită a 
anumitor specii, cât şi diminuarea acestuia în cazul altora. Supuse la vot, aceste 
amendamente au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 8, 9 şi 10, în 
fond ale ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Şedinţa comună a fost condusă de 
domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale.  

La dezbaterile acestui pachet de propuneri legislative au participat, din 
partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul Lemeni Adrian, secretar de stat, şi 
domnul Corduneanu Ionuţ, consilier al Ministrului Culturii şi Cultelor. Au luat 
cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii Comisiei, cât şi 
invitaţii. 

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Nicolae Păun, a propus ca 
iniţiativele legislative de la pct. 8 şi 9 să fie retrase sau amânate împreună. 

Domnul deputat Horea Uioreanu a solicitat ca cele două iniţiative să fie 
ori dezbătute pe articole, ori respinse. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a propus membrilor celor 
două Comisii amânarea dezbaterilor cu privire la aceste puncte al ordinii de zi, 
corelativ cu solicitarea unui nou punct de vedere al Consiliului Legislativ asupra 
amendamentelor depuse în şedinţă.  

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor de la pct. 8 şi 9 de pe 
ordinea de zi a fost adoptată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

În continuare, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Nicolae Păun, a 
propus amânarea dezbaterilor cu privire la pct. 10. 
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Domnul deputat Horea Uioreanu, în calitate de co-iniţiator, a declarat că 
această propunere legislativă se bucură de sprijin unanim. 

Domnul secretar de stat Lemeni Adrian a precizat că Guvernul susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 
şi apoi votului, titlul propunerii legislative, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
în forma iniţiatorilor. 

La alin. (1) al art. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), amendamentul domnului deputat Augustin Zegrean. 

Alin. (2) al art. 1 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
La alin. (3) al art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi 

amendamentul celor două Comisii. 
Alin. (4) al art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 

propusă de iniţiatori. 
Alin. (1) şi (2) ale art. 2 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în 

forma propusă de iniţiatori. 
La alin. (3) al art. 2, domnul deputat Ioan Aurel Rus a propus adoptarea 

unui amendament. 
Domnul deputat Augustin Zegrean a propus revenirea la art. 1 şi mutarea 

alin. (3) al art. 2 la acest articol. Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de 
vedere atât membrii Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 
şi apoi votului propunerea de amânare a dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii 
de zi. Propunerea domnului preşedinte de şedinţă a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Şedinţa Comisiei juridice a continuat, în şedinţă separată, cu examinarea 
pct. 11, în fond, al ordinii de zi. Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat 
Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a propus 
respingerea acestei propuneri legislative.  

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

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

A luat cuvântul doamna deputat Lia Ardelean, care, în calitate de co-
iniţiator şi autor de amendamente, a solicitat adoptarea proiectului de lege cu  
amendamentele propuse. 

Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi, în forma propusă de către doamna deputat Lia Ardelean. 

La alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, 
amendamentele doamnei deputat Lia Ardelean. 

Art. 2 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
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La lit. a) alin. (1) al art. 3 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, 
amendamentul susţinut de doamna deputat Lia Ardelean. Lit. b) a aceluiaşi alin.(1) al 
art. 3 a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorilor. 

La alin. (2) al art. 3 fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 
de eliminare al Comisiei juridice. 

Art. 4 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorilor. 
După art. 4 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul 

doamnei deputat Lia Ardelean de introducere a unui nou articol, art.5. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al 

ordinii de zi. 
La dezbateri a participat, din partea Jandarmeriei Române, domnul 

Costică Silion, inspector general şi doamna Dumbar Mariana, consilier juridic, din 
partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, doamna Popa Nicoleta, 
consilier juridic şi din partea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 
domnul Radu Constantin, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 
iniţiatorului.  

Preambulul art. I şi pct. 1 au fost modificate prin adoptarea cu 
unanimitate de voturi, a amendamentelor Comisiei juridice. Pct. 2 al art. I a fost 
adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 

Art. II a fost modificat prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a 
amendamentelor Comisiei juridice. 

Pct. 1-3 ale art. III a fost modificate prin adoptarea, cu unanimitate de 
voturi, a amendamentelor Comisiei.  

Pct. 4 al art. III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma 
iniţiatorului. 

Art. IV a fost modificat prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a 
amendamentelor Comisiei juridice. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a propus 
introducerea unui nou articol după art. IV, respectiv art. V, din considerente de tehnică 
legislativă. Supusă la vot, propunerea sa a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  

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

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 22, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile, doamna Vintilă Gabriela, director şi domnul Chesaru Adrian, consilier. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a propus 
menţinerea raportului iniţial de respingere a acestei propuneri legislative.  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de menţinere a raportului iniţial, care a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, 
domnul Lemeni Adrian, secretar de stat, şi domnul Corduneanu Ionuţ, consilier al 
Ministrului Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de 
vedere atât membrii Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, susţinut de către domnul deputat 
Augustin Zegrean, a propus respingerea acestei iniţiative legislative.  

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

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 13 şi 14, în fond, ale 
ordinii de zi. Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei. 

La dezbateri au participat domnul Dumitru Miron, secretar de stat, din 
partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi domnul deputat Adrian 
Moisoiu, în calitate de coiniţiator. 

Domnul deputat Adrian Moisoiu a solicitat amânarea dezbaterilor asupra 
ambelor puncte, pentru a putea beneficia şi de prezenţa Ministrului Educaţiei. 

Supusă la vot, solicitarea de amânare a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

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

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamnele 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, şi Claudia Roşianu, consilier juridic, iar din 
partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă şi Reorganizare, domnul 
preşedinte Arin Stănescu. 

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege s-au reluat de la alin.(2) al art. 8 
din ordonanţa de urgenţă. Domnii deputaţi Mircea Grosaru şi Gheorghe Gabor şi-au 
retras amendamentul formulat în scris asupra acestui alineat.  

Supus la vot, art.8 alin.(2) a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere) în forma ordonanţei de urgenţă. 

Domul deputat Mircea Grosaru a propus, în continuare, eliminarea titlului 
secţiunii a II-a a Capitolului II. Supus la vot, amendamentul dânsului a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Alin. (1) al art. 9 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat prin adoptarea, 
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere), a amendamentului domnului 
deputat Mircea Grosaru. 

La alin. (2) al art. 9 din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere), amendamentul de abrogare al domnului 
deputat Mircea Grosaru. 
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La alin. (3) al art. 9 din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi (1 abţinere), amendamentul de modificare al Comisiei juridice. 

Alin. (4) al art.9 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 abţinere) în 
forma ordonanţei de urgenţă, domnul deputat Mircea Grosaru retrăgându-şi 
amendamentul scris. 

La alin. (5) al art. 9 din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, amendamentul de abrogare al domnului deputat Mircea 
Grosaru. 

Alin. (6) al art. 9 a fost adoptat în forma ordonanţei de urgenţă, cu 
majoritate de voturi, amendamentul de abrogare al domnului deputat Mircea Grosaru 
fiind respins cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

La alin. (7) şi (8) ale art. 9 din ordonanţa de urgenţă a fost adoptate, cu 
unanimitate de voturi, amendamentul domnului deputat Mircea Grosaru, respectiv cel 
al Comisiei juridice. 

La alin. (9) al art. 9 din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă), amendamentul domnului deputat Mircea Grosaru. 

Art. 10 şi 11 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), în 
forma ordonanţei de urgenţă. 

 Alin. (1) al art. 12 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat prin 
adoptarea amendamentului Comisiei juridice cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Alin. (2) al art. 12 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat prin 
adoptarea, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere), a amendamentului 
domnului deputat Mircea Grosaru. 

La alin. (2) al art. 12 din ordonanţa de urgenţă, lit.d) a fost modificată, 
prin adoptarea cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), a amendamentului domnului 
deputat Andras Levente Mate. La lit. h) şi i) ale aceluiaşi alineat a fost adoptat 
amendamentul de abrogare al domnului deputat Mircea Grosaru. 

Alin. (3) al art. 12 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat prin 
adoptarea amendamentului Comisiei juridice, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 

Art. 13 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), în forma 
ordonanţei de urgenţă. 

Art. 14 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin adoptarea 
amendamentului domnului deputat Mircea Grosaru, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 

Art. 13 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), în forma 
ordonanţei de urgenţă. 

Alin.(1) al art. 15 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin 
adoptarea amendamentului domnilor deputaţi Andras Levente Mate şi Gheorghe 
Gabor, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Alin.(2) al art. 15 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin 
adoptarea amendamentului domnilor deputaţi Andras Levente Mate şi Gheorghe 
Gabor, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 
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Alin.(1) al art. 16 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin 
adoptarea amendamentului domnului deputat Mircea Grosaru, cu majoritate de voturi 
(1 vot împotrivă). 

La alin. (2) al art. 16 din ordonanţa de urgenţă a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), amendamentul de abrogare al domnului deputat 
Mircea Grosaru. 

Alin. (3) al art. 16, art. 17 şi alin.(1) al art. 18 au fost adoptate, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), în forma ordonanţei de urgenţă. 

Alin.(2) al art. 18 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin 
adoptarea amendamentului domnului deputat George Băeşu, cu majoritate de voturi (1 
vot împotrivă). 

Art. 19 – 21 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), în 
forma ordonanţei de urgenţă. 

Art. 22 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin adoptarea 
amendamentului domnului deputat Mircea Grosaru, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 

 În continuare, lucrările Comisiei juridice au fost conduse de domnul 
deputat Ioan Timiş, vicepreşedinte. 

Alin.(1) al art. 23 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 
în forma ordonanţei de urgenţă. 

 Alin.(2) al art. 23 din ordonanţa de urgenţă a fost modificat, prin 
adoptarea amendamentului domnului deputat Mircea Grosaru, cu majoritate de voturi 
(1 vot împotrivă). 

Alin.(3) al art. 23 şi art. 24 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), în forma ordonanţei de urgenţă, domnul deputat Mircea Grosaru 
retrăgându-şi amendamentul scris formulat la alin.(5) al art.24. 

Titlul capitolului III din a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă) în forma ordonanţei de urgenţă. 

Timpul afectat dezbaterilor fiind epuizat, domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei, a declarat încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru o 
şedinţă ulterioară. 

 
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 
 
 


