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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 28- 30 ianuarie 2008

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 28 ianuarie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi,
Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Cristian Sorin
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Ion Gonţea, Andras
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta şi Gheorghe
Sârb. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin
Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Tamas Sandor, Florentina
Toma şi Sorin Gabriel Zamfir.
În ziua de 29 ianuarie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena
Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Traian Dobre,
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Gheorghe Sârb,
Tamas Sandor, Florentina Toma, domnul deputat Ioan Ţundrea în locul domnului
deputat Liviu Bogdan Ciucă, domnul deputat Anghel Stanciu în locul domnului
deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat Bogdan Olteanu în locul domnului
deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Tiberiu
Bărbuleţiu, Cristian Valeriu Buzea şi Ion Gonţea.
În ziua de 30 ianuarie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi,
Răzvan Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor,
Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp,
Florentina Toma, domnul deputat Ioan Ţundrea în locul domnului deputat Liviu
Bogdan Ciucă şi domnul deputat Marton Arpad în locul domnului deputat Tamas
Sandor. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, Tiberiu Bărbuleţiu,
Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion
Gonţea, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Sorin Gabriel Zamfir.
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Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat
Sergiu Andon, preşedinte şi domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
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.
2.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.138/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate P.L.x 884/2007 – fond
3.
Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 –
fond
4.
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
5.
Propunerea legislativă privind interzicerea mercenarilor P.l.x 683/2007
– fond
6.
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
7.
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
8.
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
9.
Propunerea legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie în
România P.l.x 294/2007 – fond
10. 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
11. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002
pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari P.l.x 787/2007
12. 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
13. Proiectul de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal P.l.x
801/2007 – fond
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta
viageră agricolă, din Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi alte măsuri adiacente P.l.x 803/2007 - fond
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 9 din
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului P.l.x 833/2007 – fond
16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor
criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor
criminalistice P.L.x 862/2007 – 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 pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta
viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.L.x 809/2007 – fond
20. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 772/2007 –
aviz
21. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 773/2007 – aviz
22. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 416/2001, privind
venitul minim garantat P.l.x 774/2007 – aviz
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber - profesionist
a artiştilor interpreţi sau executanţi din România P.l.x 784/2007 – aviz
24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate
publică P.l.x 785/2007 – aviz
25. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor P.l.x
786/2007 – aviz
26. Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 806/2007 –
aviz
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27. Propunerea legislativă pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 807/2007 –
aviz
28. Propunerea legislativă privind pensiile de stat şi alte drepturi de
asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră P.l.x 808/2007 – aviz
29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 810/2007 - aviz
30. Propunerea legislativă privind sprijinirea achiziţionării sau construcţiei
de locuinţe de către cadrele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi
Ministerului Apărării care au doi sau mai mulţi copii minori P.l. x 811/2007 - aviz
31. Propunerea legislativă privind sistemul public de pensii pentru
agricultori P.l.x 825/2007 – aviz
32. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de
apărare P.L.x 830/2007 – aviz
33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 831/2007 - aviz
34. Propunerea legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet
de 5.476.537 acţiuni deţinute de stat la CN APM SA Constanţa, reprezentând 20%
din capitalul social, către Consiliul Local Constanţa P.l. x 832/2007 - aviz
35. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr.
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată P.l.x 837/2007 – aviz
36. Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război P.l.x 838/2007 – aviz
37. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale P.l.x 839/2007 – aviz
38. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003
Codul Muncii P.l.x 841/2007 – aviz
39. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice
personalului nedidactic din învăţământ P.l.x 842/2007 - aviz
40. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma sanitară, art. 218, alin (2) P.l. x 843/2007 - aviz
41. Propunerea legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic
Aerian din România P.l.x 844/2007 – aviz
42. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii P.l.x 845/2007 – aviz
43. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare P.l.x 846/2007 – aviz
44. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului P.l.x 847/2007 - aviz
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45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 2 din
Legea 403 /2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor P.l.x 848/2007 - aviz
46. Propunerea legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
P.l. x 851/2007 - aviz
47. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii
nr.82/1991 P.L.x 860/2007 – aviz
48. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului
românesc P.L.x 861/2007 – aviz
49. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru
creşterea calităţii producţiei obţinute pe pajişti P.L.x 863/2007 – aviz
50. Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru
culturile ecologice P.L.x 864/2007 - aviz
51. Proiectul de Lege privind completarea anexei nr.2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi
al organizării şi sistematizării teritoriului P.L.x 865/2007 - aviz
52. Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a
fondurilor comunitare destinate finanţării agriculturii şi dezvoltării rurale P.l. x
867/2007 - aviz
53. Proiectul de Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional
de solidaritate P.L.x 870/2007 – aviz
54. Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17
iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001
privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru 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, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată P.l.x 873/2007 –
aviz
55. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind
vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice P.l.x 874/2007 - aviz
56. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar P.l.x 879/2007 - aviz
57. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative P.L.x
887/2007 – aviz
58. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal P.L.x 819/2007 - aviz
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59. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului
258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x 824/2007 - aviz
60. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii
petrolului nr.238/2004 P.L. x 853/2007 - aviz
61. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea
blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei
produse în data de 14 septembrie 2007 P.L.x 854/2007 – aviz
62. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice P.L.x 855/2007 – aviz
63. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi P.L.x 856/2007 - aviz
64. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării
politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat P.L.x 857/2007
- aviz
65. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004
privind protecţia animalelor P.L.x 872/2007 - aviz
66. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de
scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind
participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul
Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică P.L.x
885/2007 - aviz
67. Propunerea legislativă pentru completarea unor dispoziţii ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554 din 07 decembrie 2004P.l.x 794/2007 – aviz
68. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 504 din
11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006 P.l.x
796/2007 – aviz
69. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 797/2007 – aviz
70. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a
Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 P.L.x 1/2008 – fond
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71. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. art.40 din
Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor P.l. x
816/2007 – aviz
72. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.2 al articolului 40 din
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor P.l.x 817/2007 – aviz
73. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor P.l.x 899/2007 – aviz
74. Sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
(Nr. 54/DST)

Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 1, al ordinii
de zi.
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna
Nicoleta Bosoc, director.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitata.
Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat a precizat că acest
proiect de lege conţine texte care încalcă prevederile alin. (5) al art. 1 din Constituţia
României, republicată în sensul că nu este respectată supremaţia Constituţiei care
este obligatorie, solicitând în acest sens respingerea proiectului de lege.
Domnii deputaţi Daniel Buda şi Victor Viorel Ponta au precizat că
susţin punctul de vedere exprimat de către domnul deputat Eugen Nicolicea.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a arătat că nu se
încearcă încălcarea Constituţiei prin adoptarea acestui proiect de lege, ci se încearcă
înlăturarea săvârşirii de abuzuri din partea justiţiabililor, precizând că susţine
adoptarea.
Doamna deputat Florina Ruxandra Jipa, a precizat că nu se vor produce
modificări majore şi nici nu va exista celeritate prin adoptarea acestei iniţiative
legislative.
Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat a arătat că susţine
adoptarea iniţiativei legislative, care poate fi îmbunătăţită, putând fi încurajată
celeritatea proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată.
La solicitarea membrilor Comisiei, domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei, a supus la vot propunerea de respingere formulată, care a fost
adoptată cu majoritate de voturi (13 voturi pentru respingere, 4 voturi împotrivă –
Sergiu Andon, Traian Dobre, Ioan Ghişe şi Gheorghe Gabor şi 2 abţineri – Mircea
Grosaru şi Andras Levente Mate).
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al
ordinii de zi.
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La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna
Nicoleta Bosoc, director.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitata.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat cu unanimitate
de voturi.
Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Art. I şi II din ordonanţă au fost adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 3, în fond al ordinii de zi, domnul deputat Andras
Levente Mate, a solicitat, în calitate de iniţiator, amânarea dezbaterilor pentru o
şedinţă ulterioară.
Referitor la pct. 4, în fond al ordinii de zi, domnul deputat Eugen
Nicolicea a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea
redactării unor propuneri de corelare.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al
ordinii de zi, comun cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională. Comisia pentru apărare a transmis Comisiei juridice un raport preliminar
de respingere a acestei propuneri legislative.
Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată,
cu majoritate de voturi (18 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Traian Dobre şi o abţinere
– Gheorghe Gabor).
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al
ordinii de zi, comun cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii.
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Transporturilor,
domnul Tanczos Barna, secretar de stat, doamna Ortansa Munteanu, director şi
domnul Valentin Tănase, consilier, iar din partea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, doamna Nina Badea, comisar şef.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Membrii Comisiei juridice au fost informaţi că au fost depuse
amendamente din partea Ministerului Transporturilor înainte de începerea şedinţei de
astăzi. În acest sens membrii Comisiei au fost de acord cu solicitarea de amânare a
dezbaterilor formulată de reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi cei ai
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în vederea depunerii unor
amendamente comune care să fie analizate de către Comisie.
Pct. 7 şi 8, în fond, ale ordinii de zi, au fost de asemenea, amânate
pentru o şedinţă ulterioară, acestea urmând a fi discutate împreună cu pct. 6 din
ordinea de zi.
8

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 9, în fond al ordinii de zi, comun cu
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii.
Domnul deputat Andras Levente Mate, în luat cuvântul luat, a solicitat
respingerea acestei propuneri legislative fiind vorba de o dublă reglementare. Supusă
la vot, propunerea de respingere formulată a fost adoptată, cu majoritate de voturi
(4 voturi împotrivă – Daniel Buda, Ion Gonţea, Cosmin Popp şi Gheorghe Sârb).
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 10, în fond,
al ordinii de zi, comun cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Teodor Atanasiu, şef serviciu şi domnul
Marius Vasiliu, consilier.
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 proiectului de lege, 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.
Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Titlul Cap. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost adoptate textele de la Senat. La alin.
(3) al art. 1 a fost adoptat amendamentul depus de către domnul deputat Seres Denes.
Alin. (4) al art. 1 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Alin. (1) al art. 2 a fost menţinut în forma din ordonanţă. La alin. (2) al
art. 2, lit. a)-d) au fost menţinute în forma din ordonanţă, iar după lit. d) a fost
introdusă o literă nouă, e), la Senat, text care a fost adoptat şi de către membrii
Comisiei juridice. Alin. (3) şi (4) au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Art. 3-5 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Alin. (1) al art. 6 a fost menţinut în forma din ordonanţă. La alin. (2) a
fost adoptat, cu majoritate de voturi (4 abţineri), amendamentul domnilor deputaţi
Gheorghe Gabor şi Traian Dobre. După alin. (2) a fost introdus un alineat nou, ca
amendament al domnului deputat Daniel Buda. Alin. (3) a fost adoptat în forma de la
Senat.
Alin. (1)-(3) ale art. 7 au fost menţinute în forma din ordonanţă, iar alin.
(4) a fost menţinut în forma de la Senat.
Art. 8-13 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. II a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Art. 14 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Alin. (1) şi (2) ale art. 15 au fost menţinute în forma din ordonanţă, iar
la alin. (3) a fost adoptat textul de la Senat.
Art. 16 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 11, în fond al ordinii de zi.
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Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative ca rămasă fără obiect.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât respingerea
acestei iniţiative legislative, cu majoritate de voturi (2 abţineri – Traian Dobre şi
Gheoeghe Gabor).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al
ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Transporturilor,
domnul Tanczos Barna, secretar de stat, doamna Ortansa Munteanu, director şi
domnul Valentin Tănase, consilier.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Daniel Buda, susţinut şi de domnul deputat Cristian
Sorin Dumitrescu, a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în
vederea studierii amendamentelor depuse de către Ministerul Transporturilor.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 13, în fond,
al ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna
Nicoleta Bosoc, director.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitata.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat amendamentul Comisiei, cu majoritate
de voturi (12 voturi pentru şi 3 abţineri – Daniel Buda, Ion Gonţea şi Gheorghe
Sârb).
Textul propus de către iniţiator, referitor la introducerea după alin. (1) al
art. 258 din Codul penal a unui nou alineat, alin. (2), a fost votat într-o şedinţă
anterioară.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
amendamentul depus de către domnul deputat Eugen Nicolicea, referitor la
introducerea după art. 155 din Codul penal a unui nou articol, art. 1551, care a fost
adoptat, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Daniel Buda şi 5
abţineri – Sergiu Andon, Gheorghe Sârb, Ion Gonţea, George Băeşu şi Florin
Iordache).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
amendamentul depus de către domnul deputat Eugen Nicolicea, referitor la
modificarea art. 1681 din Codul penal, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi (10
voturi pentru şi 5 abţineri – Daniel Buda, Gheorghe Sârb, Ion Gonţea, George Băeşu
şi Florin Iordache).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (12
voturi pentru şi 3 voturi împotrivă - Daniel Buda, Gheorghe Sârb şi Ion Gonţea).
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, domnul Theodor Kilaildis, director.
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Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul, care a precizat că Guvernul susţine adoptarea acestei
iniţiative legislative, cu unele modificări.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea primirii unui document scris care
să susţină cele arătate de către reprezentantul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 15, în fond al ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât respingerea
acestei iniţiative legislative.
Domnul deputat Ioan Ghişe, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative.
Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au fost de acord cu
propunerea de respingere.
Cu privire la pct. 16-18, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei
juridice au hotărât amânarea pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 19, în fond, al
ordinii de zi, comun cu membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice.
La solicitarea membrilor Comisiei juridice acest punct al ordinii de zi a
fost amânat pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectelor de lege şi
propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
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
favorabilă.
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 propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă – domnul deputat Traian
Dobre), avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi
împotrivă), avizarea negativă.
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri –
Florin Iordache şi Ioan Ghişe), avizarea favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă
– Florin Iordache, George Băeşu, Traian Dobre şi Ioan Ghişe), avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă – Florin Iordache,
Cosmin Popp, Ioan Ghişe şi Gheorghe Sârb), avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, cu
amendament de modificare din lege de respingere a ordonanţei în lege de aprobare a
ordonanţei.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 48, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 49, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere – Tamas Sandor).
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 50, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la proiect de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 52, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 54, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 55, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 56, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 57, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiect de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 59, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, 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.
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 61, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiect de lege prevăzut la pct. 62, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 63, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 64, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 65, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 66, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 67, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 68, în avizare,
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat în şedinţă comună cu membrii
Comisiei juridice a Senatului.
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul senator Peter Eckstein
Kovacs, preşedintele Comisiei juridice a Senatului.
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus
discuţiei şi apoi votului membrilor celor două Comisii, ordinea de zi comună. În
urma luărilor de cuvânt membrii celor două Comisii au fost de acord cu ordinea de zi
care să cuprindă pct. 69, 70, 71 şi 73.
Şedinţa comună a început cu examinarea pct. 69, în fond, al ordinii de
zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului pentru Relaţia
cu Parlamentul, domnul Mihai Voicu, ministru.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiilor, cât şi invitatul.
Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu, în cuvântul luat a precizat că
adoptarea acestui tratat reprezintă o etapă nouă în procesul de instituţionalizare în
Uniunea Europeană.
Doamna senator Verginia Vedinaş a subliniat că susţine adoptarea
acestui proiect de lege.
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus
discuţiei şi apoi votului membrilor celor două Comisii titlul legii, care a fost adoptat,
cu unanimitate de voturi. Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu
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unanimitate de voturi. Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat,
cu unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 71 din ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât
avizarea favorabilă.
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 70, al ordinii de zi.
La şedinţă a participat doamna deputat Lavinia Şandru, în calitate de
iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima opiniile, atât membrii celor două
Comisii, cât şi iniţiatoarea.
Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus
votului propunerea de amânare formulată, care a fost respinsă, cu majoritate de voturi
(5 voturi pentru - Petre Eckstein Kovacs, Verginia Vedinaş, Gheorghe Gabor, Traian
Dobre şi Ioan Ghişe).
Titlul proiectului de lege şi preambulul articolului unic au fost avizate
favorabil. La pct. 1, referitor la art. 40 din Legea nr. 96/2006, alin. (1) a fost menţinut
în forma propusă de iniţiatori. La alin. (2) a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1
vot împotrivă – Peter Eckstein Kovacs şi 4 abţineri – George Băeşu, Florin Iordache,
Ioan Ghişe, Ion Basgan), amendamentul formulat de către domnul senator Gavrilă
Vasilescu.
Preambulul alin. (3) al art. 40 a fost menţinut în forma propusă de
iniţiatori. Lit. a) şi c) ale acestui alineat nu au fost modificate de către Comisii. La
lit. b) şi d) au fost adoptate amendamentele domnului senator Gavrilă Vasilescu.
Alin. (4) al acestui articol nu a fost modificat de către membrii celor
două Comisii.
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus
votului avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamentele admise. Cu
unanimitate de voturi membrii celor două Comisii au fost de acord cu avizarea
favorabilă.
Şedinţa comună a continuat cu examinarea pct. 74, al ordinii de zi,
referitor la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului pentru Relaţia
cu Parlamentul, domnul Mihai Voicu, ministru, din partea Institutului Naţional de
Statistică, domnul Vergil Voineag, preşedinte, domnul Gabriel Jifcu, secretar general
şi domnul Gheorghe Vaida, director general.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
celor două Comisii, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Bogdan Olteanu, în cuvântul luat, a precizat că susţine
proiectul de lege al Guvernului, urmând a se face îmbunătăţirile necesare pentru
punerea de acord a dispoziţiilor declarate ca fiind neconstituţionale cu prevederile
Constituţiei României.
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Domnul deputat Florin Iordache, susţinut şi de doamna senator Verginia
Vedinaş, a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea
exprimării unui punct de vedre de către toate partidele parlamentare.
Domnii deputaţi Marton Arpad şi Anghel Stanciu au subliniat faptul că
modificările care vor fi făcute la textele declarate ca fiind neconstituţionale trebuie să
aibă în vedere şi implicaţiile asupra altor texte din proiectul de lege, fiind necesar să
fie făcute corelările corespunzătoare.
Domnii deputaţi Cosmin Popp, Daniel Buda şi Eugen Nicolicea au
precizat în cuvântul luat că prin decizia Curţii Constituţionale se arată că Parlamentul
trebuie să pună de acord textele declarate neconstituţionale cu prevederile
Constituţiei, precum şi să analizeze incidenţa acestora asupra întregii legi.
Doamna deputat Florina Ruxandra Jipa, a solicitat verificarea
cvorumului de şedinţă.
Domnul deputat Ioan Ghişe, în cuvântul luat a propus ca până la
următoarea şedinţă a comisiilor reunite să fie depuse toate amendamentele de
modificare a textelor declarate neconstituţionale.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, declarat
încheiată şedinţa comună, Comisia juridică a Senatului nefiind în cvorum.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul alocat
dezbaterilor fiind epuizat.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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