PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 27.02.2008
Nr. 31/147

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 26 şi 27 februarie 2008

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 26 februarie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Ioan Adam, Tiberiu Bărbuleţiu, Daniel Buda,
Liviu Bogdan Ciucă (substituit în partea a doua a şedinţei de către domnul deputat
Dragoş Dumitriu), Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe,
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Cornel Ştirbeţ, Tamas Sandor, Florentina
Toma, Petre Ungureanu, Victor Viorel Ponta şi Dragoş Ujeniuc. Au absentat domnii
deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Lucian Augustin Bolcaş,
Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea şi
Eugen Nicolicea.
În ziua de 27 februarie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Florin Iordache, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu
Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Vasile Butnaru, Cristian Valeriu
Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ,
Tamas Sandor, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi domnul deputat Adrian Moisoiu
în locul doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu
Andon, Ioan Timiş, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea şi Florentina
Toma.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Florin
Iordache, vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii P.L.x 22/2008 - fond
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2.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie
politică P.l.x 4/2008 - fond
3.
Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul
Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele
Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind
aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului,
criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 P.L.x
44/2007 – fond
4.
Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe P.l.x 827/2007 – fond
5.
Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit P.L.x 890/2007 –
fond
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L.x 610/2006 – fond
7.
Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din
aviaţia civilă din România P.l.x 448/2007 – fond
8.
Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de
naţionalitate română P.l.x 51/2007 – fond
9.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv P.L.x 728/2007 - fond
10. 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
11. Propunerea legislativă "Legea comasării" P.l.x 869/2007 – fond
12. Proiectul de Lege 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 P.L.x 914/2007 – fond
13. Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilaşcu, a lui Andrei Ivanţoc şi
a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri P.L.x 890/2007 – fond
14. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.x 502/2005 - fond
15. 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
16. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 –
fond
17. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de
substanţe şi/sau metode interzise P.L.x 17/2008 – fond
18. Propunerea legislativă pentru completarea art.116 din Legea
administraţie publice locale nr.215/2001 P.l.x 7/2008 – aviz
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19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii P.L.x 35/2008 – aviz
20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie P.L.x
36/2008 – aviz
21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 P.L.x 37/2008 –
aviz
22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului P.L.x 38/2008 – aviz
23. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L.x 39/2008 – aviz
24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal P.L.x 40/2008 – aviz
25. Proiectul de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotăparte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea
publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi P.L.x
41/2008 – aviz
26. Proiectul de Lege privind constituirea Rezervaţiei arheologice Dacia
(Grădiştea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) P.L.x 42/2008 – aviz
27. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice P.l.x 43/2008 – aviz
28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru
continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA P.L.x 47/2008 – aviz
29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.139/2007 pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii P.L.x 48/2008 – aviz
30. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea Liceului Militar de Marină
"Alexandru Ioan Cuza"P.l.x 50/2008 – aviz
31. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea P.L.x 53/2008 – aviz
32. 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)
33. Scrisoarea domnului deputat Băluţ Lucian transmisă de Biroul permanent
Comisiei juridice, în vederea formulării unui punct de vedere privind solicitarea
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domnului deputat de a activa ca profesor universitar cu normă de bază la Universitatea
Maritimă din Constanţa (Nr. 173 BP)
34. Scrisoarea unor membrii ai composesoratului Bucova transmisă de Biroul
permanent Comisiei juridice, în vederea formulării unui punct de vedere privind o
eventuală incompatibilitate între calitatea de deputat a domnului Ghiorghioni Ionisie şi
funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al composesoratului Bucova
(Nr. 114 BP)

Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 3, al ordinii de
zi, comun cu Comisia de apărare.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat, domnul Constantin Nedelcu,
consilier juridic şi domnul Ovidiu Plosca, expert.
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 unanimitate
de voturi.
Art. 1- 3 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al
ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Administraţiei şi
Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat, domnul Constantin Nedelcu,
consilier juridic şi domnul Ovidiu Plosca, expert.
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
propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (2
voturi împotrivă).
Cu privire la pct. 5 şi 6, în fond, din ordinea de zi, domnul deputat Florin
Iordache, preşedintele de şedinţă, a precizat că vor fi amânate pentru o şedinţă
ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 11, în fond,
al ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (2 voturi împotrivă), respingerea acestei iniţiative legislative.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 7, în fond din ordinea
de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Sindicatului Naţional Tehnic
Tarom, domnul Mariu-Romeo Constantin, vicepreşedinte, domnul Nicolae Aurel
Curdov, secretar general, din partea Federaţiei Naţionale a Personalului Aeronautic
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din România, domnul Cristian Voinea, preşedinte, iar din partea Ministerului
Transporturilor a participat domnul Mihail Ionescu, director. De asemenea, la
dezbateri a participat şi domnul deputat Mircea Giurgiu, în calitate de iniţiator.
Comisia juridică a primit un preraport de la Comisia pentru industrii,
sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond, urmând a se discuta pe amendamentele
admise.
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 propunerii legislative, care a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Titlul Cap. I a fost menţinut în forma propusă de iniţiator.
La art. 1 - 3 au fost adoptate textele adoptate de Comisia pentru industrii.
Titlul Cap. II a fost modificat prin amendamentul propus de Comisia
pentru industrii.
La art. 4 - 9 au fost adoptate propunerile Comisiei pentru industrii.
Art. 10 – 12 au fost eliminate prin adoptarea propunerilor Comisiei
pentru industrii.
Titlul Cap. III a fost eliminat de către Comisia pentru industrii.
Art. 13 – 26 au fost eliminate prin adoptarea propunerilor din preraport.
Titlul Cap. IV, devenit Cap. III, a fost modificat prin adoptarea textului
propus de Comisia pentru industrii.
Art. 27 din propunerea legislativă, devenit art. 10 prin renumerotare, a
fost modificat prin amendamentul Comisiei pentru industrii.
La art. 28, devenit art. 11, a fost adoptat textul propus de Comisia pentru
industrii.
Art. 29 – 41 au fost eliminate prin adoptarea propunerilor Comisiei
pentru industrii.
După art. 11 a fost introdus Cap. IV, cuprinzând art. 12 – 24, ca urmare a
acceptării textelor propuse de Comisia pentru industrii.
Titlul Cap. V din propunerea legislativă a fost eliminat prin adoptarea
propunerii Comisiei pentru industrii.
Art. 42 din propunerea legislativă a fost eliminat prin adoptarea
propunerii Comisiei pentru industrii.
Art. 43, devenit art. 25 prin renumerotare, a fost modificat prin adoptarea
textului propus de Comisia pentru industrii.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
propunerea legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Cu privire la pct. 8 şi 9, în fond, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 16, în fond,
al ordinii de zi.
Domnul deputat Andras Levente Mate a luat cuvântul în calitate de
iniţiator.
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
La Titlul I a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă.
Art. 1 a fost menţinut în forma propusă de iniţiator.
Alin. (1) şi (2) ale art. 2 au fost menţinute în forma iniţiatorului, iar la
alin. (3) a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă.
Alin. (1) al art. 3 a fost menţinut în forma iniţiatorului, iar la alin. (2) a
fost adoptat un amendament de tehnică legislativă.
Art. 4 – 6 au fost adoptate în forma propusă de către iniţiator.
Denumirea marginală „Mandat de reprezentare” a fost eliminată din
cuprinsul propunerii legislative.
Art. 7 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Denumirea marginală „Locuinţa de familie” a fost eliminată din
cuprinsul propunerii legislative.
Art. 8 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Art. 9 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în
forma propusă de către iniţiator.
Art. 10 a fost eliminat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o
abţinere), la propunerea domnului deputat Gheorghe Gabor.
Art. 11 din propunerea legislativă a fost adoptat în forma propusă de
iniţiator.
Denumirea marginală „Cheltuielile căsătoriei” a fost eliminată din
cuprinsul propunerii legislative.
Art. 12 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
La Titlul II a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă.
La titlul Cap. I a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă.
Art. 13 – 16 au fost adoptate în forma propusă de către iniţiator.
La art. 17 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2
abţineri), textul propus de către iniţiator.
La solicitarea membrilor Comisiei acest punct al ordinii de zi urmează să
fie amânat pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca domnii deputaţi Andras Levente
Mate, Ioan Adam şi Daniel Buda să întocmească un raport care să fie supus dezbaterii
în Comisie.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al
ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul Puiu Nicolae Fesan,
secretar de stat şi doamna Mirela Popină, consilier al secretarului de stat.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Tamas Sandor în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative.
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului
propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi
(2 voturi împotrivă şi o abţinere).
Lucrările Comisiei juridice au continuat în şedinţă separată cu examinarea
proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă, cu un amendament adoptat de către membrii Comisiei.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, membrii Comisiei au
hotărât avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 33, al ordinii de zi.
În urma examinării documentaţiei depuse şi a opiniilor exprimate,
membrii Comisiei au constatat că potrivit prevederilor art. 82 alin. (3) din Legea nr.
161/2003, „deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic,
al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice”, astfel încât domnul deputat Băluţ
Lucian poate să desfăşoare, cu carte de muncă, funcţia de cadru didactic la
Universitatea Maritimă din Constanţa.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 34, al ordinii de zi.
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În urma examinării documentaţiei transmise de către Secretarul general şi
în raport de prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 15 din Legea
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, domnul deputat Ionisie
Gheorghieni nu se află în situaţie de incompatibilitate, întrucât funcţia de preşedinte al
Composesoratului este o activitate onorifică, neretribuită, la o asociere, în devălmăşie,
a locuitorilor din Bucova.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi, comun cu
membrii Comisiei pentru învăţământ şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului.
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Ion Sasu,
vicepreşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale.
La solicitarea membrilor celor trei comisii s-a verificat cvorumul de
şedinţă, constatându-se lipsa cvorumului. În aceste condiţii domnul deputat Ion Sasu,
preşedintele de şedinţă a suspendat lucrările şedinţei comune.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al
ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Gheorghe Mocuţa, secretar de stat, doamna Alina Barbu, şef serviciu, din partea
Guvernului, domnul Marius Oprea, consilier şi din partea Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii, domnul Virgiliu Ţârău, vicepreşedinte.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
La solicitarea Guvernului şi a domnului deputat Gheorghe Gabor,
dezbaterea cu privire la acest punct al ordinii de zi a fost amânată, cu majoritate de
voturi (12 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă), pentru o şedinţă ulterioară. Datorită
acestei amânări adoptate de Comisie s-a hotărât să se solicite Biroului permanent
prelungirea termenului pentru depunerea raportului şi plenului prelungirea termenului
constituţional de adoptare.
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 2, în fond al ordinii de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Gheorghe Mocuţa, secretar de stat, doamna Alina Barbu, şef serviciu, din partea
Guvernului, domnul Marius Oprea, consilier şi din partea Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii, domnul Virgiliu Ţârău, vicepreşedinte. De asemenea,
la dezbateri a participat şi domnul senator Şerban Nicolae, în calitate de iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Petre Ungureanu, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative, propunere care a fost respinsă, cu majoritate de voturi
(3 voturi pentru).
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, propunere care a fost adoptată, cu
majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă).
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Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii
de zi.
La şedinţa Comisiei a participat şi domnul deputat Adrian Moisoiu, în
calitate de iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul iniţiativei legislative, la care a fost adoptat, cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), un amendament de tehnică legislativă.
La art. I a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), un
amendament de tehnică legislativă.
La alin. (1) al art. 3 a fost adoptat textul propus de iniţiator, cu majoritate
de voturi (2 voturi împotrivă). Alin. (2) şi (3) propuse prin iniţiativa legislativă au fost
respinse, ele fiind deja abrogate prin Legea nr. 144/2007. La alin. (4), devenit alin. (2)
prin renumerotare, a fost adoptat textul propus de către iniţiator.
Cu privire la modificarea alin. (1) al art. 18, a fost adoptat amendamentul
domnului deputat Eugen Nicolicea, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o
abţinere). Alin. (2) al art. 18 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi
împotrivă), în forma propusă de domnul deputat Eugen Nicolicea.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
propunerea legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu majoritate de voturi
(2 abţineri).
Referitor la pct. 12, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 15, în fond, al ordinii
de zi.
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Dan Sfârnă, director, doamna Simona Chiric, director adjunct şi doamna Simona
Spinaru, consilier.
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 amendamentul de eliminare depus, referitor la art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007, care a fost respins, cu majoritate de
voturi (4 voturi împotrivă).
La art. I pct. 3, art. 13 a fost modificat prin amendamentul Comisiei
juridice.
Modificarea propusă la art. I pct. 8, art. 18 a fost adoptată, cu majoritate
de voturi, conform amendamentului propus de către domnul deputat Petre Străchinaru.
Amendamentul propus de către domnul deputat Florin Iordache a fost respins.
Amendamentul de modificare a art. 20, depus de către domnul deputat
Florin Iordache a fost respins.
La art. 21, la alin. (1) a fost adoptat amendamentul de modificare
formulat în timpul dezbaterilor de domnul deputat Florin Iordache.
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Amendamentele de modificare a art. 30 şi 31, depuse de domnul deputat
Florin Iordache au fost respinse.
La art. II a fost adoptat amendamentul domnului deputat Florin Iordache.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus la vot
iniţiativa legislativă, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Cu privire la pct. 17, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost
de acord cu propunerea de amânare solicitată de Agenţia Naţională Antidoping,
susţinută şi de domnul deputat Daniel Buda.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul alocat
dezbaterilor fiind epuizat.

VICEPREŞEDINTE,
Florin IORDACHE

SECRETAR,
George BĂEŞU

Întocmit,
Expert Roxana Şerban
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