PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 13.12.2007
Nr. 31/1365

SINTEZA
al lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 10 şi 12 decembrie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 10 decembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Ioan Timiş,
Florin Iordache, George Băeşu, Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea,
Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Florentina Toma şi domnul
deputat Dragoş Dumitriu în locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă. Au absentat
domnii deputaţi: Sergiu Andon, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi,
Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin
Dumitrescu, Mircea Grosaru, Ion Gonţea, Tamas Sandor şi Sorin Gabriel Zamfir.
În ziua de 12 decembrie 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu
Bărbuleţiu (substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat Mircea
Puşcă), Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru,
Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Florentina Toma, domnul
deputat Dragoş Dumitriu în locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, domnul
deputat Kiraly Andrei în locul domnului deputat Tamas Sandor, domnul deputat
Petru Andea în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat
Emilian Frâncu în locul domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii
deputaţi: Sergiu Andon, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin
Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion
Gonţea şi Gheorghe Sârb.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Florin
Iordache, vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Propunerea legislativă privind statutul Specialistului de înaltă calificare
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie P.l.x 732/2007 - fond
2.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură
civilă şi a Codului de procedură penală P.L.x 818/2007 – fond.
3.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind
organizarea judiciară P.l.x 758/2007 – fond
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4.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.187/1999 modificată şi
consolidată din 27.02.2006 P.L.x 760/2007 – fond
5.
Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 –
fond
6.
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 P.L.x
761/2007 – fond
7.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din
1 martie 1991 privind Cetăţenia română P.L.x 801/2006– fond
8.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.l.x
588/2007 – fond
9.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 667/2007 –
fond
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 718/2007 – fond
11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 49/2006
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice P.l.x 764/2007 – fond
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele
retrocedate foştilor proprietari P.L.x 708/2007 – fond
13. Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră
agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 745/2007 – fond
14. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor P.l.x 746/2007 – fond
15. Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit P.L.x 798/2007
– fond
16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri
naţionale P.L.x 800/2007 – fond
17. Proiect de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal P.L.x
801/2007 – fond
18. Propunerea legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie în
România P.l.x 294/2007 – fond
19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite P.L.x 828/2007 –
fond
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20. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.x 502/2005 – fond
21. Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor bărci în localităţile
care au avut de suferit în urma inundaţiilor şi cele care sunt expuse la inundaţii P.l.x
744/2007 – aviz
22. Propunerea legislativă de modificare şi completarea Legii nr. 396/2006
privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei P.l.x 747/2007 – aviz
23. Propunerea legislativă de modificare şi completarea Legii nr. 482/2006
privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi P.l.x 748/2007 – aviz
24. Propunerea legislativă privind constituirea unor sedii pentru Primării
P.l.x 749/2007 – aviz
25. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
mediator sanitar în comunităţile de romi P.l.x 750/2007 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare,
adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 P.L.x
753/2007 – aviz
27. Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii P.L.x 768/2007 – aviz
28. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.L.x 770/2007 –
aviz
29. Proiectul Legii Codului Silvic P.L.x 802/2007 – aviz
30. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor P.l.x 804/2007 - aviz
31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l. x
805/2007 - aviz
32. Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997
privind Statutul personalului didactic P.l.x 775/2007 – aviz
33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România P.L.x 820/2007 – aviz
34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii P.L.x
821/2007 - aviz
35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2006
privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un
an până la finalizare P.L. x 822/2007 - aviz
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36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi
naţionale, regii autonome, 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 823/2007 – aviz
37. Proiectul de Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil P.L.x 829/2007 – aviz
38. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note
verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv la 24 iulie 2007, dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994 P.L.x
852/2007 – aviz
39. Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
P.L.x 883/2007 - fond
Lucrările Comisiei au început cu examinarea proiectelor de lege şi
propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă),
avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiect de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut 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.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiect de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 1, al ordinii
de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei
doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi din partea Direcţiei Naţionale
Anticorupţie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie domnul Ion
Dumitru, consilier al procurorului şef.
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 amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Cu privire la pct. 2 şi 3 din ordinea de zi, domnul deputat Cosmin Popp
a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al
ordinii de zi, comun cu Comisia pentru apărare .
Domnul deputat Cosmin Popp, în luat cuvântul luat, a solicitat
respingerea acestei propuneri legislative.
Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au fost de acord cu
propunerea de respingere.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al
ordinii de zi.
Doamna deputat Liana Dumitrescu a luat cuvântul solicitând amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
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Cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), membrii Comisiei au fost de
acord cu propunerea de amânare a dezbaterilor.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al
ordinii de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei juridice.
Preambulul articolului unic al proiectului de lege a fost, de asemenea,
modificat, cu unanimitate de voturi prin amendamentul Comisiei juridice.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Preambulul art. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Pct. 1 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
La pct. 2 şi 3, au fost adoptate amendamentele domnului deputat Petre
Străchinaru.
Pct. 4 - 7 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
La pct. 8 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Petre
Străchinaru.
Pct. 9 şi 10 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
La pct. 11, referitor la art. 31 alin. (1), a fost adoptat amendamentul
Comisiei juridice. Alin. (3) şi (4) ale art. 21 au fost menţinute în forma din
ordonanţă. La alin. (3) al art. 21 a fost respins amendamentul formulat de către
doamna deputat Liana Dumitrescu.
Pct. 12-14 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Art. II a fost menţinut în forma din ordonanţă. După art. II a fost
introdus un articol nou, art. II1, ca amendament al domnului deputat Petre
Străchinaru.
La art. III a fost adoptat amendamentul domnului deputat Petre
Străchinaru.
Art. IV a fost menţinut în forma din ordonanţă.
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.
Cu privire la pct. 7, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei juridice
au hotărât respingerea propunerii legislative, ca rămasă fără obiect.
Cu privire la pct. 8-12, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei
juridice au hotărât amânarea pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 13, în fond,
al ordinii de zi, comun cu Comisia pentru agricultură.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere formulată a fost
adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), urmând a fi transmis Comisiei
pentru agricultură un raport preliminar în acest sens.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât respingerea
acestei iniţiative legislative.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 15, în fond, al
ordinii de zi.
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La şedinţa Comisiei a participat, din partea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, domnul Corneliu Popescu, director.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate
de voturi, în forma de la Senat.
Art. 1-20 au fost adoptate, 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, urmând a se întocmi un raport preliminar care să fie transmis
Comisiei pentru administraţie.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al
ordinii de zi.
La solicitarea Ministerului Transporturilor examinarea acestui punct al
ordinii de zi a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 17, în fond al ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei a participat domnul senator Şerban Nicolae în
calitate de iniţiator.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât adoptarea
formei propuse de către domnul senator Şerban Nicolae pentru art. 258 alin. (2) din
Codul penal, urmând ca amendamentele propuse de către domnul deputat Eugen
Nicolicea să fie discutate într-o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 18, în fond,
al ordinii de zi.
Domnul deputat Daniel Buda, în luat cuvântul luat, a solicitat amânarea
dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative pentru o şedinţă ulterioară. Cu
unanimitate de voturi membrii Comisiei au fost de acord cu această propunere.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 19, în fond al ordinii de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate
de voturi, în forma de la Senat.
Preambulul art. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma de la
Senat. Pct. 1-4 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.
La pct. 5 a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat
Daniel Buda.
Pct. 6-13 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat.
Art. II şi III au fost adoptate în forma de la Senat.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 20, în fond,
al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport şi cu cei ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale. Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Petru
Andea, vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Domnul deputat Petru Andea, preşedintele de şedinţă, a suspendat
lucrările şedinţei comune din lipsă de cvorum.
7

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 39, al ordinii de zi, în
şedinţă separată.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului pentru Relaţia
cu Parlamentul, domnul Mihai Voicu, ministru, din partea Ministerului Culturii şi
Cultelor, domnul Gigel Ştirbu, secretar de stat, din partea Ministerului pentru IMM,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, domnul Ştefan Imre, secretar de stat, din partea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, doamna Denisa Pătraşcu,
secretar de stat, din partea Ministerului Sănătăţii Publice, domnul Ervin Szekely,
secretar de stat, iar din partea Institutului pentru Investigarea Crimelor
Comunismului, domnul Marius Oprea, preşedinte.
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
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu majoritate
de voturi (1 vot împotrivă), în forma de la Senat.
Preambulul art. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot
împotrivă), în forma de la Senat.
Pct. I şi II au fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), în
forma de la Senat.
Pct. III a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în
forma de la Senat.
La pct. IV, subpunctul 1 a fost modificat prin amendamentul Comisiei
juridice, iar subpunctul 2 a fost adoptat în forma de la Senat.
La pct. V, subpunctul 1 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La
subpunctul 2 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Subpunctul 3 a fost
menţinut în forma de la Senat. După subpunctul 3 a fost introdus un subpunct nou ca
amendament al Comisiei juridice.
Pct. VI a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în
forma de la Senat. Amendamentul de eliminare a acestui punct formulat de către
domnul deputat Daniel Buda a fost respins, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru şi
16 voturi împotrivă).
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, fiind adoptat, cu majoritate de voturi (3 voturi
împotrivă).
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi
fiind epuizată.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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