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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 29.03.2007 
Nr. 31/353 

 
 

SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 27- 29 martie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 27 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, 
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, András Levente 
Máté, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma şi Augustin Zegrean. Au 
absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan 
Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Bogdan Ciucă, Cristian 
Sorin Dumitrescu, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, Victor Viorel 
Ponta şi Gabriel Zamfir.  
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 28 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, 
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Tamas Sandor,  Florentina 
Toma, Augustin Zegrean, domnul deputat, domnul deputat Mircea Costache în 
locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, doamna deputat Ionica Popescu în 
locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, domnul deputat Tărniceru în locul 
domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu şi domnul deputat Valentin Boşeac în 
locul domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Florina 
Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Tiberiu Bărbuleţiu, Cristian Valeriu Buzea, 
Victor Viorel Ponta şi Gheorghe Sârb. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Propunerea legislativă privind modificarea Art. II din Legea 
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali P.l.x 54/2007 – fond 
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2. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006 - fond 

3. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.X 502/2005 - fond 

4. Proiectul de Lege privind retragerea unor rezerve formulate de 
România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenţii internaţionale P.L.X 
129/2006 - fond 

5. Proiectul de Lege 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 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură 
penală P.l.x 933/2006 – fond 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 
59/1934 asupra cecului P.l.x 932/2006 – fond 

8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
P.L.X 43/2007 – fond 

9. Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege 
nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma 
(greco-catolică) P.l.x 49/2007 – fond 

10. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 
naţionalitate română P.l.x 51/2007 – fond 

11. Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea 
unor măsuri şi sancţiuni P.l.x 53/2007 – fond 

12. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară P.L.X 629/2006 – fond 

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară 
şi extrajudiciară P.l.x 530/2006 – fond 

14. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 10 
februarie 1947 P.l.x 104/2007 – fond 

15. Proiectul de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată P.L.X 94/2007 – fond 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.L.X 96/2007 – fond 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 97/2007 – fond 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru 
modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, 
precum şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 
în Registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice P.l.x 113/2007 – fond  

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de 
parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului 
"Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia 
P.L.X 119/2007 – fond  

20. Propunerea legislativă de reglementare a Camerelor de Comerţ şi 
Industrie din România P.l.x 144/2007 – fond 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 indice 1din Legea 
nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare P.l.x 110/2007 – 
fond  

22. Propunerea legislativă privind republicarea Codului de procedură 
penală P.l.x 114/2007 – fond  

23. Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (2) al articolului 
nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 P.l.x 568/2006 - fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din 
Legea nr.114/1996, Legea locuinţei P.l.x 22/2007 – fond 

25. Proiectul de Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile 
publice P.L.X 600/2006 – fond 

26. Propunerea legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui 
pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi 
reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din 
judeţul Constanţa P.l.x 48/2007 – fond 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.290 
din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările 
ulterioare P.l.x 125/2007 – fond 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, art.16 şi art.17 din 
Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie-22 decembrie 1989 P.l.x 945/2006 – fond 

29. Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare P.l.x 
126/2007 – aviz 

30. Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al unităţilor administrativ-teritoriale P.L.X 128/2007 – aviz 
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31. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la 
Bratislava la 30 noiembrie 2006 P.L.X 130/2007 – aviz 

32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 
de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"-S.A., filialele sale, 
complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi 
electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale P.L.X 
134/2007 – aviz 

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale P.L.X 135/2007 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, 
a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii 
financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat 
financiar P.L.X 136/2007 – aviz 

35. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.L.X 137/2007 – aviz 

36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită 
o perioadă mai lungă de un an până la finalizare P.L.X 138/2007 – aviz 

37. Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.6/1997 
pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul 
Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă 
naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an 
precedent P.L.X 139/2007 – aviz 

38. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenillor români în străinătate P.L.X 
140/2007 – aviz 

39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului P.L.X 
141/2007 – aviz 

40. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
republicată P.L.X 143/2007 – aviz 

41. Propunerea legislativă pentru modificarea art.21¹ din Legea 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului P.l.x 145/2007 – aviz 
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42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război (republicată) P.l.x 146/2007 –aviz 

43. Proiectul de Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de 
investiţii ale Ministerului Apărării P.L.X 147/2007 – aviz 

44. Proiectul Legii meşteşugurilor P.L.X 150/2007 – aviz 
45. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia P.L.X 151/2007 – aviz 
46. Proiectul de Lege pentru modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.169/1997 P.L.X 152/2007 – aviz 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice P.l.x 153/2007 – 
aviz 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.410 
din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal P.l.x 154/2007 – aviz 

49. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
Arhivelor Naţionale nr.16/1996 P.l.x 155/2007 – aviz 

50. Propunerea legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.l.x 158/2007 – 
aviz 

51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice P.l.x 159/2007 – aviz 

52. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială P.L.X 163/2007 – aviz 

53. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a 
unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice P.L.X 165/2007 – aviz 

54. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor P.l.x. 55/2007 – fond  

55. Propunerea legislativă "Legea securităţii naţionale a României" P.l.x 
56/2007 – fond 

56. Propunerea legislativă privind activitatea de informaţii, 
contrainformaţii şi de protecţie P.l.x 57/2007 – fond 

57. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii P.l.x 59/2007 – fond 

58. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
de Informaţii Externe P.l.x 60/2007 – fond  
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, cu examinarea 
pct. 2, în fond, al ordinii de zi. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domul 
deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe, secretar general adjunct. 

În urma luărilor de cuvânt domnul deputat Florin Iordache, 
preşedintele de şedinţă, a supus la vot propunerea de respingere a acestei iniţiative 
legislative. Cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3 abţineri), membrii celor 
două comisii au admis propunerea de respingere, urmând a se întocmi un raport în 
acest sens, care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii 
de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative, care a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere).  

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat, în 

şedinţă separată, cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în 
avizare, aflate pe ordinea de zi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut 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, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor 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, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor 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, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii 
de zi. Membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui raport comun de respingere 
care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. 

Referitor la pct. 17, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât întocmirea unui raport comun de respingere, care să fie transmis Comisiei 
pentru industrii, sesizată, de asemenea, pentru dezbatere în fond. 

Cu privire la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, s-a hotărât întocmirea 
unui raport preliminar favorabil, în forma adoptată de Senat, care urmează să fie 
transmis Comisiei pentru industrii, sesizată, de asemenea, pentru dezbatere în fond. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  a continuat cu 

examinarea pct. 3, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi cu cei ai 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei pentru juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat. 

Domnul deputat Asztalos Ferenc, în cuvântul luat, a solicitat ca 
grupurile parlamentare să dea o declaraţie politică în legătură cu acest proiect de 
lege. 

Domnul deputat Petru Andea, în cuvântul luat a propus ca grupurile 
parlamentare să propună o procedura pentru deblocarea situaţiei în care se află cele 
trei comisii. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot, 
în lipsa cvorumului, cele două propuneri formulate. Cu majoritate de voturi, 
membrii celor trei comisii au fost de acord cu transmiterea celor două adrese către 
grupurile parlamentare (membrii Grupului parlamentar al PRM nu au participat la 
vot). 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă a suspendat 
lucrările şedinţei comune din lipsă de cvorum. 

 
 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al ordinii 

de zi. 
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 

Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu, consilier. De 
asemenea, au mai participat la dezbateri din partea Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă din România, domnul Arin Stănescu, preşedinte şi 
domnul Gheorghe Piperea, vicepreşedinte. 
                    Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au continuat de la art. 2. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului art. 2, la care a fost adoptat amendamentul depus de 
domnul deputat Mircea Grosaru. 

La art. 3 a fost, de asemenea, adoptat amendamentul depus de domnul 
deputat Mircea Grosaru. 

Titlul Cap. II a fost adoptat în forma de la Senat. 
 La art. 4, alin. (1) a fost adoptat amendamentul depus de domnul 

deputat Mircea Grosaru. La alin. (2) a fost adoptat textul propus de Ministerul 
Justiţiei. La alin. (3) şi (4) au fost adoptate amendamentele depuse de domnul 
deputat Mircea Grosaru. 

La titlul Secţiunii 1 a fost adoptat amendamentul depus de domnul 
deputat Mircea Grosaru. 

Art. 5 a fost menţinut în forma iniţiatorului. 
La alin. (1) al art. 6 a fost adoptat amendamentul domnului deputat 

Mircea Grosaru. 
Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 

dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii de zi. Supusă la vot, această 
propunere a fost admisă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri).  
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Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 25, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei, domnul Balint Porcsalmi, secretar de stat şi doamna 
Cristina Pruteanu, consilier. 

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 adoptată iniţial de Senat. 

Art.1 şi 2 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 3, lit. a)-g) au fost menţinute în forma de la Senat. Lit. h) a fost 

eliminată de către membrii Comisiei. 
Art. 4 şi 5 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 6, pct.1-8 au fost menţinute în forma de la Senat. La pct. 9 a 

fost adoptat amendamentul Comisiei. Pct. 10 a fost eliminată de către membrii 
Comisiei. 

Art. 7-11 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al ordinii 

de zi.  
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 

Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu, consilier, iar 
din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana 
Maria Valica, director. La examinarea acestui punct din ordinea de zi a participat şi 
domnul deputat Aurel Vainer, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Augustin Zegrean a solicitat, în cuvântul luat, 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a 
fost adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 4 voturi neexprimate). 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 28, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu, consilier, iar 
din partea Autorităţii naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana 
Maria Valica, director. La examinarea acestui punct din ordinea de zi a participat şi 
domnul deputat Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea participării la şedinţă a 
reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru exprimarea unui punct 
de vedere. 

Domnul deputat Traian Dobre a arătat că este necesară şi prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat ca 
la dezbateri să fie invitaţi şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice pentru 
exprimarea unui punct de vedere. 
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă a supus la vot 
amânarea dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii de zi. Cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă) s-a hotărât amânarea. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri a participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Art. 1-4 din legea supusă examinării au fost adoptate în forma 
iniţiatorului. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, doamna Elena Dumitru, director şi domnul Adrian Chesar, 
consilier. De asemenea, a mai participat la dezbateri şi domnul deputat Corneliu 
Dida, în calitate de iniţiator. 

Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a formulat o 
propunere de respingere a iniţiativei legislative. Supusă la vot respingerea, a fost 
adoptată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 21, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, doamna Elena Dumitru, director şi domnul Adrian Chesar, 
consilier. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Lucrările şedinţei Comisiei au continuat cu examinarea pct. 10, în 
fond, al ordinii de zi, comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

La dezbateri au participat, domnii deputaţi Mircea Costache şi Adrian 
Moisoiu, în calitate de iniţiatori. 

În urma luărilor de cuvânt s-a solicitat respingerea acestei propuneri 
legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată, cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru respingere, 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 11, în fond al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu, consilier. De 
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asemenea, la dezbateri a mai participat şi domnul deputat Nati Meir, în calitate de 
iniţiator. 

Dezbaterile cu privire la această iniţiativă legislativă au continuat de la 
art. 2. La art. 2 a fost adoptat textul reformulat de către iniţiator, cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

La art. 3 a fost adoptat textul propus de iniţiator, cu majoritate de 
voturi (9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

La solicitarea membrilor Comisiei, dezbaterile cu privire la acest 
punct al ordinii de zi au fost amânate, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă şi o abţinere), pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca iniţiatorul să 
pună la dispoziţia Comisiei materialele care au stat la baza acestei propuneri 
legislative. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri a participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

Cu privire la introducerea unui punct nou, referitor la art. 171, alin. 
(41). În urma luărilor de cuvânt, a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
amendamentul formulat de deputaţii PSD.  

Pct. 15 din ordonanţă a fost menţinut cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Florin Iordache a depus un set de amendamente, 

referitoare la introducerea unor puncte noi. 
Amendamentul referitor la modificarea alin. (4) al art. 136 a fost 

adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi o abţinere). 
Amendamentele de modificare a alin. (1), (2), (21) şi (23) ale art. 145 

au fost adoptate, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
La alin. (1) al art. 1451 a fost, de asemenea, adoptat amendamentul 

depus de domnul deputat Florin Iordache, cu majoritate de voturi (o abţinere). 
La alin. (2) al art. 1602  a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o 

abţinere), amendamentul domnului deputat Florin Iordache. 
După alin. (8) al art. 172, domnul deputat Florin Iordache a propus 

introducerea unui nou alineat, alin. (9). Supusă la vot această propunere, a fost 
adoptată, cu unanimitate de voturi. 

La alin. (2) al art. 197 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o 
abţinere), amendamentul domnului deputat Florin Iordache. 

La art. 224 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
amendamentul domnului deputat Florin Iordache. 

După art. 260, domnul deputat Florin Iordache a propus introducerea 
unui nou articol, art. 2601. Supusă la vot această propunere a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a precizat ca 
dezbaterile cu privire la acest punct al ordinii de zi vor fi reluate într-o şedinţă 
ulterioară. 

Cu privire la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Andras 
Levente Mate a propus respingerea, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
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Referitor la pct. 22, în fond, al ordinii de zi, domnii deputaţi Andras 
Levente Mate şi Florin Iordache au formulat o propunere de respingere. Supusă la 
vot propunerea de respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă). 

Cu privire la pct. 20, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Florin 
Iordache a solicitat amânarea pentru o şedinţă ulterioară. 

De asemenea, şi dezbaterile cu privire la pct. 26, în fond al ordinii de 
zi, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară, în vederea primirii unui punct de 
vedere din partea Consiliului judeţean Constanţa. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a declarat încheiată şedinţa Comisiei, deoarece timpul 
afectat dezbaterilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în 
discuţie să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


