PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 10.09.2008
Nr. 31/845

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 9 şi 10 septembrie 2008
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 9 septembrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon
(substituit în partea a doua a şedinţei de către domnul deputat Ioan Ţundrea), Florin
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi,
Tiberiu Bărbuleţiu, Daniel Buda, Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Traian
Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente
Mate, Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta
(substituit în partea a doua a şedinţei de către doamna deputat Aurelia Vasile),
Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, domnul deputat
Dragoş Dumitriu în locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă şi domnul deputat
Petre Străchinaru în locul doamnei deputat Bruchental Pop Ionela. Au absentat domnii
deputaţi: Ioan Adam, Mircea Grosaru, Lucian Augustin Bolcaş, Liana Dumitrescu şi
Mihail Vasov.
În ziua de 10 septembrie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Florin Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Bruchental Pop Ionela, Daniel
Buda, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă (substituit în partea a doua a
şedinţei de către domnul deputat Dragoş Dumitriu), Traian Dobre, Gheorghe Gabor,
Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen, Eugen
Nicolicea, Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu,
doamna deputat Cornelia Ardelean în locul domnului deputat Sergiu Andon, domnul
deputat Mazăre Alexandru în locul domnului deputat Ioan Adam, domnul deputat
Eduard Martin în locul domului deputat Vasile Butnaru, domnul deputat Ioan
Bivolaru în locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu şi domnul deputat
Lucian Băluţ în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta. Au absentat domnii
deputaţi: Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin
Bolcaş, Mircea Grosaru, Liana Dumitrescu şi Mihail Vasov.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de către domnul deputat Florin Iordache,
vicepreşedintele Comisiei.

1

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.l.x 225/2008 - fond
2.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 246/2008 –
fond
3.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001 şi a Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale şi pentru modificarea Legii nr.35/2008 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 P.L.x
347/2008 – fond
4.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.47(r1) din 1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale P.l.x 245/2008 – fond
5.
Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.x 502/2005 – fond
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996
cu privire la actele de stare civilă P.L.x 217/2008 – fond
7.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996, şi modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea
fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari P.L.x 437/2008 – fond
8.
Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din
aviaţia civilă din România P.l.x 414/2008 – fond
9.
Cererea de reexaminare asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x
669/2006 – fond
10. 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
11. Cererea de reexaminare asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii P.l.x
911/2007 – 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. Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 P.L.x 159/2008 – fond
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15. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii persoanelor
spoliate de inventarul agricol şi silvic în perioada comunistă P.l.x 129/2008 - fond
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind
Codul Penal P.l.x 168/2008 – fond
17. Propunerea legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată P.l.x 188/2008 - fond
18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999
(republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial
nr.200 din 23 martie 2007 P.l.x 189/2008 – fond
19. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004,
privind regimul juridic al adopţiei P.l.x 211/2008 – fond
20. Propunerea legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte
din aplicarea legilor de restituire a proprietăţilor P.l.x 295/2008 – fond
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor P.l.x 335/2008
– fond
22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale P.L.x 356/2008 – fond
23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006
privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale P.L.x
361/2008 – fond
24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile
pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008 P.L.x 357/2008 – fond
25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală P.L.x
364/2008 – fond
26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de geodez P.L.x 372/2008 – fond
27. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind
regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României P.L.x 383/2008
– fond
28. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată P.L.x 385/2008 – fond
29. Cererea de reexaminare asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x
871/2007 – fond
30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.x 404/2008 – fond
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31. Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor
de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului
P.l.x 409/2008 – fond
32. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale ale
României în concordanţă cu interesul naţional P.l.x 428/2008 – fond
33. Propunerea legislativă pentru completarea unor dispoziţii din Codul penal
P.l.x 429/2008 – fond
34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999
privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de
regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
P.L.x 436/2008 – fond
35. Propunerea legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor
Mării Negre P.l. x 835/2007 – fond
36. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Tîrgşoru Nou, judeţul
Prahova, prin reorganizarea comunei Ariceştii Rahtivani P.l.x 243/2008 – aviz
37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215(r1)/2001 a administraţiei publice locale P.l.x 287/2008 – aviz
38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 288/2008 – aviz
39. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind
amendamentele la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe
pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8
noiembrie 1993 P.L.x 351/2008 – aviz
40. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 P.L.x
352/2008 – aviz
41. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect
privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul
integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 P.L.x
353/2008 – aviz
42. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007
P.L.x 354/2008 – aviz
43. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului
radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz P.L.x 355/2008 – aviz
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44. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2002 privind
asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare
aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale P.L.x 358/2008 – aviz
45. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2008 privind unele măsuri financiare P.L.x 359/2008 – aviz
46. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi
prefinanţare alocate de la bugetul de stat P.L.x 360/2008 – aviz
47. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor P.L.x 362/2008 – aviz
48. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura P.L.x 363/2008 – aviz
49. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanţa 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 366/2008 – aviz
50. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2008 pentru
stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi
terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate
de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” P.L.x
367/2008 – aviz
51. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale P.L.x 368/2008 – aviz
52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului P.L.x
370/2008 – aviz
53. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi
biletului la ordin P.L.x 371/2008 – aviz
54. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României
în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii
Europene P.L.x 376/2008 – aviz
55. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale P.L.x 377/2008 –
aviz
56. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu
economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic
al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană P.L.x
378/2008 – aviz
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57. Proiectul de Lege privind finanţarea de la bugetul de stat a Sistemului
naţional unic pentru apeluri de urgenţă P.L.x 379/2008 – aviz
58. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal P.L.x 380/2008 – aviz
59. Proiect de Lege privind atribuirea unei locuinţe doamnei Valeria Oancea
P.L.x 381/2008 – aviz
60. Proiectul de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor
fizice şi asociaţiilor de proprietari P.L.x 384/2008 – aviz
61. Proiectul de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal P.L.x 386/2008 – aviz
62. Propunerea legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de
iluminat public nr.230/2006 P.L.x 390/2008 – aviz
63. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 al Ordonanţei de
urgenţă nr.195 din 22/12/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea 265/2006, Legea protecţiei mediului cu modificările şi
completările ulterioare P.l.x 391/2008 – aviz
64. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 201 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 393/2008 – aviz
65. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind
organizarea studiilor universitare P.l.x 394/2008 – aviz
66. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale P.l.x 395/2008 – aviz
67. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) P.l.x 396/2008 – aviz
68. Propunerea legislativă privind pescuitul şi acvacultura P.l.x 398/2008 –
aviz
69. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.15 din
Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 P.l.x 399/2008 –aviz
70. Proiectul de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
P.L.x 401/2008 – aviz
71. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea
de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război P.L.x
403/2008 – aviz
72. Proiectul de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru
cercetătorii ştiinţifici din sistemul Academiei Române P.L.x 405/2008 – aviz
73. Proiectul de Lege privind declararea comunei Moisei, judeţul
Maramureş, comună martir P.L.x 406/2008 – aviz
74. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000 P.L.x 407/2008 – aviz
75. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.295/2004 referitoare la regimul armelor şi a muniţiilor P.l.x 410/2008 – aviz
76. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân P.l.x 412/2008 – aviz
77. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.92/2007 a serviciilor de transport public local P.l.x 413/2008 – aviz
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78. Propunerea legislativă privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi
naturale "Grădiştea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" P.l.x 414/2008 – aviz
79. Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului
nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare P.l.x 415/2008 – aviz
80. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern P.l.x 416/2008 – aviz
81. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind
acordarea de trusouri pentru nou-născuţi P.l.x 417/2008 – aviz
82. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x
418/2008 – aviz
83. Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu
contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă P.l.x 420/2008 – aviz
84. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 421/2008 – aviz
85. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13 din
09.01.2007 Legea energiei electrice P.l.x 424/2008 – aviz
86. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.46 din Legea
pomiculturii nr.348/2003 P.l.x 425/2008 – aviz
87. Propunerea legislativă privind obligativitatea achiziţionării şi
comercializării brazilor de crăciun în ghiveci P.l.x 426/2008 – aviz
88. Propunerea legislativă privind alocaţia de şcolarizare P.l.x 430/2008 –
aviz
89. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 P.l.x 431/2008 – aviz
90. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la
5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Bucureşti la 6 iunie 1996 P.l.x 432/2008 – aviz
91. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27
februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul
Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 12
iunie 2000 P.L.x 433/2008 – aviz
92. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la
14 martie 2008 P.L.x 434/2008 – aviz
93. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome P.L.x 435/2008 – aviz
94. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
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de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
P.L.x 438/2008 – aviz
95. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată P.L.x 440/2008 – aviz
96. Propunerea legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanţa de
Urgenţă nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat pentru copii şi elevilor care
au împlinit vârsta de 18 ani P.l.x 456/2008 – aviz
97. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă P.l.x 457/2008 – aviz
98. Adresa Biroului permanent prin care ne transmite nota domnului chestor
Miron Ignat privind sesizarea grupului parlamentar al PRM referitor la doamna
deputat Daniela Buruiană Aprodu (Nr. BP 336)
99. Solicitarea domnului deputat Romeo Gheorghe Leonard Cazan, adresată
Biroului permanent şi transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru
formularea unui punct de vedere (BP 545/2008)
100. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3497/C/2008 din 31 iulie
2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală a domnului deputat Adrian
Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie (1509/BO)
101. Scrisoarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, doamna Laura Codruţa Kovesi, nr. 3505/C/2008 din 4 august
2008 cu privire la formularea cererii de urmărire penală a domnului deputat Adrian
Năstase, în baza referatului întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie (1523/BO)
102. Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea 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
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu
examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi
domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Eugen Nicolicea a luat cuvântul în calitate de iniţiator
precizând că îşi retrage propunerile de modificare cuprinse la pct. 1, 2, 4 şi 5 din
iniţiativa legislativă supusă examinării.
Domnul deputat Traian Dobre a solicitat respingerea acestei iniţiative
legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere nu a fost adoptată neîntrunind
majoritatea (7 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat în forma propusă de
către iniţiator.
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Preambulul articolului unic a fost, de asemenea, adoptat în forma propusă
de către iniţiator.
Pct. 3 din iniţiativa legislativă a fost adoptat, cu majoritate de voturi (8
voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere), în forma iniţiatorului.
Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul său a fost adoptată, cu
majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă), de către membrii
Comisiei. În acest sens se transmite un raport preliminar favorabil Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, sesizată, de
asemenea, spre dezbatere în fond.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond din ordinea de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi
domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost
adoptată, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, din ordinea
de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu,
secretar de stat şi domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat în forma propusă de către
iniţiator.
Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat în forma
propusă de către iniţiator.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.
Articolul unic al ordonanţei de urgenţă a fost adoptat în forma propusă de
Comisie.
Art. I a fost adoptat în forma din ordonanţă.
Preambulul art. II a fost adoptat în forma propusă prin ordonanţă.
La pct. 1 a fost adoptată forma din ordonanţă. La pct. 2 a fost adoptat
textul propus prin OUG nr. 98/2008.
La preambulul art. III a fost adoptat amendamentul Comisiei.
La preambulul pct. 1 a fost adoptat amendamentul Comisiei. Cuprinsul
pct. 1 a fost adoptat în forma din ordonanţă. După pct. 1 s-a propus introducerea a
două puncte noi, ca amendamente ale domnilor deputaţi Andras Levente Mate, Istvan
Bonis şi Andrei - Gheorghe Kiraly, care în urma votului au fost respinse (5 voturi
pentru, 10 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
majoritate de voturi (12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), de către
9

membrii Comisiei. În acest sens se transmite un raport comun favorabil împreună cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,
sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi spor, precum şi cu cei ai Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă a constatat lipsa
cvorumului necesar desfăşurării acestei şedinţe, suspendând lucrările comune.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, în
şedinţă separată, cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii de zi.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative ca fiind neconstituţională. Supusă la vot, propunerea de
respingere a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi
domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au fost de acord cu raportul
preliminar de respingere transmis de către Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, sesizată şi ea spre dezbatere în fond (10
voturi pentru respingere şi 5 voturi împotrivă), urmând a se întocmi un raport comun
de respigere.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Marin Corescu, director şi
domnul Marius Vasiliu, consilier.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul 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.
Articolul unic al proiectului de lege a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Preambulul ordonanţei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Preambulul art. I a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Pct. 1 -3 ale art.
I au fost adoptate cu unanimitate de voturi în forma din ordonanţă. La pct. 3 a fost
respins amendamentul formulat în timpul dezbaterilor de către domnul deputat Dragoş
Dumitriu (3 voturi pentru amendament).
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Art. II din ordonanţă a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supus la vot,
proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot
împotrivă şi 2 abţineri).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al ordinii de
zi.
Domnii deputaţi Gheorghe Gabor şi Dragoş Ujeniuc, în cuvântul luat, au
solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de
respingere a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 9, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen
Nicolicea a solicitat amânarea dezbaterilor, în vederea depunerii unor dovezi că acest
proiect de lege a fost retrimis spre reexaminare la solicitarea Preşedintelui României
pentru a doua oară, încălcând astfel prevederile art. 77, alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
propunerea de amânare formulată, care a fost adoptată de către membrii Comisiei, cu
majoritate de voturi de (10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii de
zi.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată,
cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu,
secretar de stat şi domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Comisia juridică a primit un raport preliminar de respingere de la Comisia
pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, sesizată, de asemenea, spre dezbatere
în fond. Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere nu a fost adoptată
(7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat de către membrii
Comisiei.
Art. I a fost adoptat de către membrii Comisiei.
Art. II a fost adoptat de către membrii Comisiei. Amendamentul de
eliminare propus de domnul deputat Florin Iordache a fost respins cu majoritate de
voturi (9 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 4 abţineri).
Art. III a fost adoptat de către membrii Comisiei.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
propunerea legislativă în ansamblul ei, aceasta fiind respinsă, cu majoritate de voturi
(4 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii de
zi.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu,
secretar de stat şi domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii
Comisia juridică a primit un raport preliminar de respingere de la Comisia
pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, sesizată, de asemenea, spre dezbatere
în fond. Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a solicitat respingerea acestei
iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată cu
majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă), urmând a fi întocmit un
raport comun de respingere.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al ordinii
de zi.
Domnii deputaţi Petre Ungureanu şi Dragoş Ujeniuc, în cuvântul luat, au
solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de
respingere a fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea proiectelor de
lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 3
voturi împotrivă), avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 1
vot împotrivă), avizarea negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
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.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, 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.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au constatat faptul că a fost depus raportul Comisiei sesizate spre
dezbatere în fond.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 48, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 49, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu
examinarea pct. 100 şi 101 din ordinea de zi, în şedinţă secretă. Dezbaterile cu privire
la aceste puncte ale ordinii de zi urmând să facă obiectul unui proces-verbal separat.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în
data de 10 septembrie 2008.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 50, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 52, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor 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.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 56, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu majoritate de voturi
(2 abţineri).
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 57, în avizare, Comisia a
hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 59, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea
negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 60, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 61, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 62, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 63, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de
voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 64, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 65, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 66, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 67, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 68, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 69, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de
voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 70, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 71, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 72, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 73, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 74, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 75, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 76, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 77, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 78, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 79, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 80, 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. 81, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de
voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 82, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de
voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 83, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 84, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 85, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu majoritate de
voturi (1 vot împotrivă).
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 86, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 87, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 88, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de
voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 89, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 90, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 91, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 92, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 93, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 94, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 95, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de
voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 96, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 97, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, din ordinea
de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Transporturilor, domnul Septimiu Buzaşu, secretar de stat, domnul Alin Goga,
director, doamna Camelia Şerban, director şi doamna Carmen Pop, consilier. La
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dezbateri a fost prezent şi domnul deputat Ioan Bivolaru, în calitate de iniţiator al
unor amendamente.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Cu privire la modificarea propusă la art. 1, alin. (2) şi (3) au fost adoptate
textele propuse de Comisia pentru industrii şi servicii prin avizul suplimentar
transmis.
La alin. (3) şi (4) ale art. 2 au fost adoptate textele propuse de Comisia
pentru industrii şi servicii. După alin. (4) a fost introdus un nou alineat, alin. (5) la
propunerea Comisiei pentru industrii şi servicii.
La alin. (4) al art. 9 a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru
industrii şi servicii. La alin. (5) al art. 9 a fost adoptat amendamentul formulat în
timpul dezbaterilor de către domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
întocmirea unui raport favorabil care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor spre
dezbatere şi adoptare. Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi această
propunere.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Ramona Popescu, director şi
doamna Ana Maria Valica, director. Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de
vedere, atât membrii Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Preambulul articolului unic a fost adoptat în forma de la Senat.
La art. 36 a fost adoptat un amendament al Comisiei juridice, cu
majoritate de voturi (2 abţineri).
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 15, în fond, al ordinii
de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi, întocmirea unui raport de respingere.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 17, în fond, din ordinea
de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Peter Szuszana, secretar de stat, doamna Claudia Roşianu, director
adjunct şi doamna Nicoleta Miclăuş, 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 la vot
titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Preambulul articolului unic a fost adoptat în forma de la Senat.
Cu privire la textul articolului unic a fost adoptat un amendament al
Comisiei juridice, cu unanimitate de voturi.
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Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul său a fost adoptată, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii
de zi.
Membrii Comisiei au hotărât respingerea acestei iniţiative legislative, cu
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Cu privire la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, domnul senator Gavrilă
Vasilescu, a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o săptămână în calitate de iniţiator.
Membrii Comisiei au fost de acord cu această solicitare.
Cu privire la pct. 20, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât respingerea, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Referitor la pct. 21, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât
respingerea, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 22, în fond, din ordinea
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul.
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.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Art. I - IV au fost, de asemenea, adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 23, în fond, din ordinea
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu,
secretar de stat.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul.
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.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Art. I şi II au fost, de asemenea, adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 24, în fond, din ordinea
de zi.
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La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul.
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.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Art. 1-3 au fost, de asemenea, adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei pct. 25, în fond, al
ordinii de zi, a fost amânat spre dezbatere pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 26, în fond, al ordinii
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu,
secretar de stat.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul.
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.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Articolul unic al ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 27, în fond, al ordinii de
zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate
de voturi.
Art. I şi II ale legii au fost, de asemenea, 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. 28, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Gheorghe
Gabor a solicitat, în cuvântul luat, amânarea dezbaterilor, în vederea discutării acestei
iniţiative legislative cu P.l.x 891/2007, propunere cu care membrii Comisiei au fost de
acord.
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Referitor la pct. 29, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea primirii unui raport
preliminar de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice, sesizată şi ea spre dezbatere în fond.
Pct. 30, în fond, al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară
pentru fi prezent la dezbateri şi reprezentantul Ministerului Sănătăţii.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 31, în fond, al ordinii
de zi.
Domnul deputat Dragoş Ujeniuc, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată,
cu majoritate de voturi.
Cu privire la pct. 32, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât respingerea propunerii legislative, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Cu privire la pct. 33, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât respingerea propunerii legislative, cu unanimitate de voturi.
La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe pct. 34, în
fond, al ordinii de zi, a fost amânat spre dezbatere pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 26, în fond, al ordinii
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere nu a fost adoptată
(4 voturi pentru).
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
menţinerea raportului iniţial al Comisiei propunere care a fost adoptată, cu majoritate
de voturi (4 voturi împotrivă).
Cu privire la pct. 98 şi 99, ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât
amânarea lor pentru o şedinţă ulterioară.
Cu privire la pct. 102, al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Nicolicea a
precizat că Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat solicitarea Comisiei
juridice de reexaminare a textelor aflate în divergenţă din raportul Comisiei, respectiv
poziţiile 21-25.
În urma luărilor, de cuvânt membrii Comisiei au hotărât eliminarea
acestor puncte din raport, urmând a fi trimis plenului spre dezbatere şi aprobare un
raport suplimentar.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind
epuizată.
PREŞEDINTE,
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