PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 17.04.2008
Nr. 31/353

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
ziua de 15 şi 16 aprilie 2008
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 15 aprilie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş,
Florin Iordache, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu
Bărbuleţiu, Daniel Buda, Vasile Butnaru, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea,
Victor Viorel Ponta, Florentina Toma (substituită în prima parte a şedinţei de către
doamna deputat Aurelia Vasile), Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu. Au absentat
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu
Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Tamas Sandor
şi Cornel Ştirbeţ.
În ziua de 16 aprilie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Ioan Timiş,
Ioan Ghişe, Andras Levente Mate şi Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi:
Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam,
Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda,
Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian
Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru,
Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ, Florentina Toma, Dragoş
Ujeniuc şi Petre Ungureanu.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de către domnul deputat Florin Iordache,
vicepreşedintele Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii P.L.x 112/2008
- fond
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
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3.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la
Bruxelles la 4 octombrie 2007 P.L.x 107/2008 - fond
4.
Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală, precum şi pentru modificarea altor legi P.L.x 824/2006 – fond
5.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor P.l.x 172/2008 - fond
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L.x 610/2006 – fond
7.
Proiectul 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
8.
Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 fond
9.
Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare,
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 –
fond
10. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953Codul familiei - P.L.x 49/2008 - fond
11. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.x 502/2005 - fond
12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la
actele de stare civilă P.l.x 73/2008 – fond
13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr.119/1996
cu privire la actele de stare civilă P.l.x 74/2008 – fond
14. Reexaminarea Legii privind personalul Curţii Constituţionale P.l.x
264/2007 – fond
15. Propunerea legislativă de completare a Legii nr.47(r1) din 18/05/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale P.l.x 116/2008 - fond
16. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x 131/2007 – fond
17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989 P.l.x 891/2007 – fond
18. Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 100/2008 – fond
19. 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
20. Proiectul de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al
articolului 48 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x
96/2008 – fond
21. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind
responsabilitatea ministerială P.L.x 143/2008 – fond
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22. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea
nr.84/1995 privind învăţământul P.l.x 57/2008 – aviz
23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali P.l.x 78/2008 - aviz
24. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin
scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la
Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi
Administraţia Naţională a Drumurilor, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a
drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 P.L.x 113/2008 – aviz
25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Islanda
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007 P.L.x 114/2008 – aviz
26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002
privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
P.L.x 117/2008 – aviz
27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului P.L.x 118/2008 – aviz
28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură P.L.x 119/2008 – aviz
29. Proiectul de Lege privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
P.L.x 120/2008 – aviz
30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanţa
Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.673/2002
P.l.x 122/2008 – aviz
31. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din
motive etnice P.L.x 123/2008 – aviz
32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor P.l.x 125/2008 – aviz
33. Propunerea legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor P.l.x
127/2008 – aviz
34. Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor motopompe în
localităţile care au avut de suferit în urma inundaţiilor şi cele care sunt expuse la
inundaţii P.l.x 128/2008 – aviz
35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de
pensionari P.l.x 130/2008 – aviz
36. Propunerea legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din
proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în
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proprietatea publică a judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila P.l.x
132/2008 – aviz
37. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind
serviciile de utilităţi publice P.l.x 133/2008 – aviz
38. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.
381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură
P.l.x 134/2008 – aviz
39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.145/2007 pentru modificarea alin.(4) al art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv P.L.x 137/2008 - aviz
40. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru
zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii P.L.x 138/2008 – aviz
41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice P.L.x
139/2008 – aviz
42. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal P.L.x 141/2008 – aviz
43. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x
142/2008 – aviz
44. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor
deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi
comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita P.L.x 145/2008 – aviz
45. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului P.L.x 146/2008 – aviz
46. Propunerea legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi a
celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi umanitare P.l.x
147/2008 – aviz
47. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 163/2005
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal P.l.x 148/2008 – aviz
48. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind
Codul fiscal P.l.x 149/2008 – aviz
49. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la
alegerea preşedintelui consiliului judeţean P.L.x 111/2008 – aviz
50. Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale
Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale, pentru tineret şi locuinţe pentru
chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate P.l.x 126/2008 – aviz
51. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la
Sibiu la 14 noiembrie 2007 P.L.x 115/2008 – aviz
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52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2007 privind datoria publică P.L.x 155/2008 – aviz
53. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul
European P.L.x 156/2008 – aviz
54. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în
perioada 2001-2006 P.L.x 157/2008 – aviz
55. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.151/2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul
Bucureşti P.L.x 158/2008 – aviz
56. Sesizarea domnului senator Ioan Talpeş transmisă Biroului permanent al
Camerei Deputaţilor prin care se solicită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
formularea unui punct de vedere (Nr. 195/BP)
57. Raportul de activitate al Avocatului Poporului pentru anul 2007
(Nr.R/1/2008)
58. Raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente pentru perioada
15 iulie 2004 - 31 decembrie 2005 (Nr.R/26/2008)
59. Raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2006
(Nr.R/26/2007)
60. Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din
România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 (Nr.R/3/2008)
61. Raportul asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional privind
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
din 25 noiembrie 2007 (Nr.R/4/2008)
62. 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 proiectelor de lege şi
propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât clasarea deoarece raportul Comisiei sesizată
în fond a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 26, 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. 27, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiect de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută 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, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 41, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 44, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 49, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât clasarea deoarece raportul comisiei sesizată în fond a fost
înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 52, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 54, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 55, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la pct. 4, 8 şi 9, în fond din ordinea de zi, domnul deputat
Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, propunere cu
care membrii Comisiei au fost de acord.
Cu privire la pct. 7, în fond din ordinea de zi, domnul deputat Florin
Iordache a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, propunere cu care
membrii Comisiei au fost de acord.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii
de zi.
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 propusă de către iniţiator.
Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat, cu
unanimitate de voturi, în forma propusă de iniţiator.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi de
către membrii Comisiei.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 17, în fond, al ordinii de
zi.
La şedinţă au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul Gheorghe
Mocuţa, secretar de stat şi doamna Cristina Irimia, consilier juridic, iar din partea
Asociaţiei Proprietarilor pe Legea nr. 112/1995, au participat domnul Răzvan
Teodorescu, vicepreşedinte, doamna Carmen Savu, vicepreşedinte şi domnul Virgiliu
Stere, vicepreşedinte.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul propunerii legislative, la care a fost adoptat, cu unanimitate de
voturi un amendament de tehnică legislativă.
La articolul unic al propunerii legislative a fost, de asemenea, adoptat, cu
unanimitate de voturi, un amendament de tehnică legislativă.
Înainte de pct. 1 din propunerea legislativă au fost introduse puncte noi, ca
urmare a adoptării amendamentelor în Comisie.
La alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost adoptat, cu majoritate de
voturi (10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă), amendamentul propus de către un grup
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de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, precum şi domnii deputaţi Ioan Adam,
Gheorghe Gabor, Sergiu Andon şi George Băeşu.
Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat prin adoptarea amendamentului formulat
de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat cu majoritate de voturi (10
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri).
După alin. (1) al art. 5 a fost introdus un nou alineat, ca urmare a adoptării
amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat
cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri).
După alin. (1) al art. 7 a fost introdus un nou alineat, ca urmare a adoptării
amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat
cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri).
După alin. (4) al art. 7 a fost introdus un nou alineat, ca urmare a adoptării
amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat
cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri).
Lit. c) a art. 18 a fost modificată prin adoptarea, cu majoritate de voturi,
amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM.
Alin. (1) şi (2) ale art. 20 au fost modificate prin adoptarea, cu majoritate
de voturi, amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi
PRM.
Pct. 1 din propunerea legislativă, referitor la introducerea a trei noi
alineate după alin. (2) al art. 20 a fost adoptat, cu majoritate de voturi.
După pct. 1 din propunerea legislativă au fost introduse puncte noi, ca
urmare a adoptării amendamentelor în Comisie.
Art. 43 din Legea nr. 10/2001 a fost abrogat prin adoptarea
amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM.
Amendamentul depus de grupul de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM
referitor la introducerea după alin. (2) al art. 44 a două noi alineate a fost retras de către
iniţiatori.
La alin. (2) al art. 45 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (10 voturi
pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere), amendamentul formulat de deputaţii
aparţinând PSD, PC şi PRM. După alin. (2) al art. 45 a fost introdus un alineat nou,
prin adoptarea, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o
abţinere), amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi
PRM.
Alin. (3) al art. 45 a fost abrogat prin adoptarea amendamentului formulat
de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat cu majoritate de voturi (10
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri).
După alin. (3) al art. 46 a fost introdus un nou alineat, ca urmare a
adoptării amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi
PRM, adoptat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2
abţineri).
Alin. (2) al art. 48 a fost modificat prin adoptarea amendamentului
formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat cu majoritate de
voturi (10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri).
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Alin. (3) al art. 48 a fost abrogat prin adoptarea amendamentului formulat
de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat cu majoritate de voturi (10
voturi pentru şi 6 abţineri).
După alin. (2) al art. 50 a fost introdus un nou alineat, ca urmare a
adoptării amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi
PRM, adoptat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 6 abţineri).
Alin. (3) al art. 50 a fost modificat prin adoptarea amendamentului
formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat cu majoritate de
voturi (10 voturi pentru şi 6 abţineri).
După art. 50 a fost introdus un nou articol, ca urmare a adoptării
amendamentului formulat de un grup de deputaţi aparţinând PSD, PC şi PRM, adoptat
cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 6 abţineri).
După art. 51 a fost introdus un nou articol, ca urmare a adoptării
amendamentului formulat de domnul deputat Sergiu Andon, adoptat cu majoritate de
voturi (10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
propunerea legislativă în ansamblul ei aceasta fiind adoptată, cu majoritate de voturi
(10 pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere), de către membrii Comisiei.
Cu privire la pct. 16 şi 18, în fond din ordinea de zi, membrii Comisiei au
fost de acord cu solicitarea iniţiatorului de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă
ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 14, în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru muncă.
În urma luărilor de cuvânt şi a opiniilor exprimate, s-a hotărât ca art. 26 şi
27 din legea retrimisă de Preşedinte spre reexaminare să fie eliminate, cu majoritate de
voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). Art. 28, prin renumerotare a devenit art. 26. În
acest sens urmează să se întocmească un nou raport care să fie transmis plenului
Camerei Deputaţilor.
Lucrările Comisiei juridice au continuat, în şedinţă separată, cu
examinarea pct. 15, în fond, al ordinii de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative, care a fost adoptată, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi.
La şedinţă au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul Gheorghe
Mocuţa, secretar de stat, doamna Alina Barbu, şef serviciu şi doamna Cristina Irimia,
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
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege care a fost adoptat în forma propusă
de către iniţiator. Amendamentul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş a fost
respins.
9

La articolul unic al proiectului de lege a fost adoptat un amendament
pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. Amendamentul domnului deputat
Lucian Augustin Bolcaş a fost respins.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat în forma propusă de către
iniţiator.
Titlul Cap. I a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Alin. (1)-(4) ale art. 1 au fost adoptate în forma propusă de către iniţiator.
La alin. (5) a fost adoptat un amendament al domnului deputat Sergiu Andon. Alin. (6)
- (10) ale art. 1 au fost adoptate în forma propusă de către iniţiator. La alin. (8) a fost
retras amendamentul domnului deputat Sergiu Andon. La alin. (11) şi (12) a fost
adoptat un amendament al domnului deputat Sergiu Andon. Alin. (13) a fost adoptat
textul din ordonanţă.
Preambulul art. 2 a fost menţinut în forma din ordonanţă. Lit. a)a art. 2 a
fost menţinută în forma din ordonanţă. La lit. b) şi c) au fost adoptate amendamentele
domnului deputat Sergiu Andon, iar lit. d) şi e) au fost menţinute în forma din
ordonanţă.
La preambulul art. 3 a fost adoptat un amendament de tehnică legislativă.
Lit. a,), b), d), f), h) – k), m)-q), ş)-ţ), v) - z) au fost menţinute în forma din ordonanţă.
La lit. c) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Mate Andras-Levente,
Gheorghe Gabor şi Ioan Timiş. La lit. e) a fost adoptat un amendament de tehnică
legislativă. La lit. g) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Mate AndrasLevente, Gheorghe Gabor, Ioan Timiş şi Ioan Adam. La lit. l), r) şi s) a fost adoptat
amendamentul domnilor deputaţi Mate Andras-Levente, Gheorghe Gabor şi Ioan
Timiş. La lit. u) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea.
Titlul Cap. II a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Titlul Secţiunii I a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Alin. (1) şi (2) ale art. 4 au fost menţinute în forma din ordonanţă. La alin.
(3) şi (4) au fost adoptate amendamentele domnului deputat Sergiu Andon.
Titlul Secţiunii I a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Alin. (1) al art. 5 a fost menţinut în forma din ordonanţă. Preambulul alin.
(2) a fost menţinut în forma din ordonanţă, precum şi lit. a), b), d), e) şi h) au fost
menţinute în forma din ordonanţă. La lit. c), f) şi g) au fost adoptate amendamentele
domnilor deputaţi Mate Andras-Levente, Gheorghe Gabor şi Ioan Timiş. La alin. (3) şi
la preambulul alin. (4) au fost adoptate amendamente de tehnică legislativă, lit. a) - d)
ale alin. (4) au fost menţinute în forma din ordonanţă. Alin. (5) şi (6) au fost menţinute
în forma din ordonanţă.
Titlul Secţiunii III a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Art. 6 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
La art. 7 - 9 au fost adoptate amendamentele domnului deputat Sergiu
Andon.
La alin. (1) şi (2) ale art. 10 au fost adoptate amendamentele domnului
deputat Sergiu Andon.
La art. 11 au fost adoptate amendamentele domnului deputat Sergiu
Andon.
Art. 12 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. III a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
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Titlul Secţiunii I a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Art. 13 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Preambulul art. 14, precum şi lit. a)- j) au fost menţinute în forma din
ordonanţă. După lit. j) a fost introdusă o literă nouă, lit. k) prin adoptarea
amendamentului Ministerului Justiţiei însuşit de Comisie.
Art. 15 şi 16 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Alin. (1) – (6) şi (10) – (12) ale art. 17 au fost menţinute în forma din
ordonanţă, iar la alin. (7) - (9) şi (13) au fost adoptate amendamentele domnului
deputat Sergiu Andon.
Art. 18 - 22 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
La alin. (1) al art. 23 a fost adoptat amendamentul domnului deputat
Sergiu Andon, iar alin. (2) a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Preambulul art. 24, precum şi lit. a) au fost menţinute în forma din
ordonanţă. La lit. b) a fost adoptat amendamentul Comisiei. La lit. d) a fost adoptat
amendamentul domnului deputat Sergiu Andon. Lit. e) - g) au fost menţinute în forma
din ordonanţă.
Titlul Secţiunii II a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Alin. (1) al art. 25 a fost menţinut în forma din ordonanţă, iar la alin. (2) şi
(3) au fost adoptate amendamentele domnului deputat Sergiu Andon.
Art. 26 şi 27 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. IV a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Art. 28 şi 29 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. V a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Art. 30 a fost menţinut în forma din ordonanţă.
Titlul Cap. VI a fost adoptat în forma propusă de către iniţiator.
Art. 31 şi 32 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Alin. (1) al art. 33 a fost menţinut în forma din ordonanţă, iar la alin. (2) a
fost adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu Andon.
La art. 34 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (5 abţineri),
amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea, iar amendamentul domnului deputat
Sergiu Andon a fost respins.
La art. 35 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Sergiu Andon.
Art. 36 – 39 au fost menţinute în forma din ordonanţă.
Amendamentele propuse de către domnii deputaţi Marcu Tudor şi Lucian
Augustin Bolcaş au fost respinse.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de
zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, la care a fost adoptat un
amendament de tehnică legislativă.
La articolul unic al iniţiativei legislative a fost adoptat, de asemenea, un
amendament de tehnică legislativă.
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La pct. 1 din propunerea legislativă a fost adoptat un amendament al
domnului deputat Eugen Nicolicea.
Pct. 2 din propunerea legislativă a fost menţinut în forma propusă de
iniţiatori.
La pct. 3 a fost adoptat un amendament al domnului deputat Eugen
Nicolicea.
La pct. 4 din propunerea legislativă a fost adoptat un amendament de
eliminare a textului din iniţiativa legislativă al domnului deputat Florin Iordache. După
acest punct a fost introdus un punct nou, respectiv la art. 39 s-a introdus un alineat nou,
alin. (2), ca amendament al domnului deputat Florin Iordache, care supus la vot a fost
adoptat, cu unanimitate de voturi. După acest punct a fost introdus un punct nou,
referitor la introducerea după art. 63 a unui nou articol, art. 631, ca urmare a adoptării
amendamentului domnului deputat Eugen Nicolicea.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
iniţiativa legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu unanimitate de voturi.
Pct. 19, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară
la solicitarea Ministerului Transporturilor.
Lucrările Comisiei juridice au continuat, cu examinarea pct. 2, în fond, al
ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au constatat că această
iniţiativă a rămas fără obiect, urmând a se întocmi un raport de respingere care să fie
transmis plenului Camerei Deputaţilor.
Cu privire la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost
informaţi că Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse solicită amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, solicitare cu care au fost de acord.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 20, 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 amendamentul domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La articolul unic din proiectul de lege a fost, de asemenea, adoptat
amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor,
care a devenit art. I.
Prin adoptarea amendamentelor din Comisie la aceste proiect de lege au
fost introduse mai multe puncte noi.
Lit. j) a art. 1, din Legea nr. 407/2006 cu modificările şi completările
ulterioare a fost modificată prin amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila,
Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La art. 8, după alin. (1) au fost introduse două noi alineate, alin. (11) şi (12)
prin amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe
Gabor.
La art. 13 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila,
Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (2) şi (3) ale art. 15, au fost adoptate amendamentele domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
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La alin. (2) al art. 17 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. După alin. (2) al art. 17 au fost
introduse două noi alineate, alin. (21) şi (22) ca amendamente ale domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (2) al art. 19 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. După alin. (2) al art. 19 a fost
introdus un alineat nou, alin. (21) ca amendament ale domnilor deputaţi Kelemen Attila,
Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (4) al art. 19 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (1) şi (3) ale art. 20 au fost adoptate amendamentele domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (2) al art. 27 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (2) şi (3) ale art. 31 au fost adoptate amendamentele domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La art. 33 şi 34 au fost adoptate amendamentele domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (1) - (3) ale art. 35 au fost adoptate amendamentele domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La lit. e), g) şi p) din alin. (1) al art. 42 au fost modificate prin
amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La art. 43 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila,
Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La art. 48, alin. (1) lit. b) a fost modificată prin amendamentul domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (2) al art. 50 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La alin. (2) al art. 56 a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
După acest punct a fost introdus art. II ca amendament al domnilor
deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
Titlul anexei nr.1 a fost modificat prin amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La anexa nr.1, pct. 6, 7, 9, 10 şi 16 ale lit. A au fost modificate prin
amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La anexa nr.1, pct. 2, 2, 4, 8, 12, 17, 18, 24, 25, 31 şi 32 ale lit. B au fost
modificate prin amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi
Gheorghe Gabor.
Titlul anexei nr.2 a fost modificat prin amendamentul domnilor deputaţi
Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
La anexa nr.2, coloana „Denumirea speciei”, pct. 6 al lit. A a fost
modificat prin amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi
Gheorghe Gabor.
La anexa nr.2, coloana „Denumirea speciei”, pct. 4, 7, 20, 48, 50, 63, 64,
75, 95, 123, 126, 134, 142, 145, 155, 157, 163, 176, 177 ale lit. B au fost modificate
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prin amendamentele domnilor deputaţi Kelemen Attila, Florin Iordache şi Gheorghe
Gabor.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 21, în fond, al ordinii
de zi.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, respingerea acestei iniţiative legislative.
Cu privire la pct. 12 şi 13, în fond, ale ordinii de zi, domnul deputat
Gheorghe Gabor a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară,
propunere cu care membrii Comisiei au fost de acord.
Domnul deputat Andras Levente Mate a solicitat amânarea dezbaterilor cu
privire la pct. 10, în fond al ordinii de zi. Membrii Comisiei au fost de acord cu
propunerea de amânare.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat închise
lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat, în ziua de 16 aprilie 2008, cu
examinarea pct. 11, în fond, 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 Petre Popeangă,
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Domnul deputat Petre
Popeangă, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările Comisiilor din lipsă de
cvorum.
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