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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 5-6 februarie 2008 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 5 februarie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache,  Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, 
Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta şi Gheorghe Sârb. Au absentat 
domnii deputaţi: Ioan Timiş, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian 
Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Tamas Sandor, Florentina Toma şi  Sorin Gabriel 
Zamfir.  

În ziua de 6 februarie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu 
Bărbuleţiu,  Răzvan Bobeanu, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Florentina Toma, domnul deputat Teodor Niţulescu 
în locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, domnii  deputaţi Seres Denes (în 
prima parte a şedinţei) şi Marton Arpad (la partea a doua a şedinţei) în locul domnului 
deputat Tamas Sandor şi domnul deputat Petre Ungureanu în locul domnului deputat 
Daniel Buda. Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Lucian Augustin Bolcaş, Ion Gonţea, Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta, Gheorghe 
Sârb şi Sorin Gabriel Zamfir. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedinte. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă privind  informarea Parlamentului României de 
către Preşedintele ţării şi primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate 

P.l.x 795/2007 - fond 
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2. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 – 
fond 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 115/1996 
pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.l.x 588/2007 – fond 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 667/2007 – fond 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.x 718/2007 – fond 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 49/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice P.l.x 764/2007 – fond 

7. 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 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta 
viageră agricolă, din Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi alte măsuri adiacente P.l.x 803/2007 - fond 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 598/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind 
reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor 
cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/20 P.L.x 
406/2007 – fond 

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

11. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de 
apărare P.L.x 830/2007 – aviz 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 797/2007 – aviz 

13. Propunerea legislativă privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor 
comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară P.l.x 
813/2007 – aviz 

14. Propunerea legislativă pentru completarea art.55 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar şi modificarea pct. I din ANEXA la 
aceeaşi lege P.l.x 814/2007 – aviz 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) din 
articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 
876/2007 – aviz 
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16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 P.l.x 877/2007 – aviz 

17. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.205/2004 privind protecţia animalelor P.l.x 878/2007 – aviz 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 880/2007 – aviz 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 
privind Statutul funcţionarului public parlamentar P.l.x 881/2007 – aviz 

20. Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.325/2006 
privind serviciul public de alimentare cu energie termică P.l.x 882/2007 - aviz 

21. Proiectul de Lege pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia 
acestora P.L. x 888/2007 - aviz 

22. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii P.L.x 859/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
P.L.x 889/2007 – aviz 

24. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor P.l.x 892/2007 - aviz 

25. Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului P.L.x 
893/2007 - aviz 

26. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului P.L.x 894/2007 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind 
unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni 
ale Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul 
Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de 
Cumpărător P.L.x 895/2007 – aviz 

28. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România P.l.x 896/2007 – aviz 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 
privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la 
Muntele Athos, Grecia P.l.x 897/2007 – aviz 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, republicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17.11.2004, privind Societăţile Comerciale 
P.l.x 898/2007 - aviz 

31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii 
Sociale P.L. x 901/2007 - aviz 
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32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru 
al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe P.L.x 902/2007 – aviz 

33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.L.x 903/2007 – 
aviz 

34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 
facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice P.L.x 904/2007 – aviz 

35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenă a Guvernului 
nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru 
al Guvernului şi al Agenţiei pentru strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe P.L.x 905/2007 - aviz 

36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul 
European din anul 2007 P.L.x 908/2007 - aviz 

37. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului P.L.x 909/2007 – aviz 

38. Adresa Secretarului General prin care Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor solicită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un punct de vedere 
asupra cererii formulate de domnul deputat Aurel Vlădoiu, de a se relua dezbaterea şi 
votul final asupra Proiectului de Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii (Nr. 1469/BP) 

39. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor P.l.x 899/2007 – aviz 

40. Adresa Secretarului General prin care ne transmite memoriul adresat 
preşedintelui Camerei Deputaţilor de domnul avocat Doru Mihai Giugula, prin care 
formulează o plângere directă împotriva domnului Mircea Dinescu, membru în 
Colegiul CNSAS (Nr.1425/BP) 

41. 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) 

42. Scrisoarea domnului deputat Ion Burnei, referitoare la o eventuală 
incompatibilitate între calitate de deputat şi exercitarea funcţiei de preşedinte al 
Colegiului Farmaciştilor din judeţul Argeş 
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Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 1, al ordinii de 
zi. 

În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Daniel Buda, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele 
Comisiei, a supus la vot propunerea de respingere formulată, care a fost admisă, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă – Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu 
Buzea şi Eugen Nicolicea şi 2 abţineri – Gheorghe Gabor şi Cristian Dumitrescu). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al 
ordinii de zi. La solicitarea iniţiatorului, domnul deputat Andras Levente Mate, acest 
punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. 3, în fond al ordinii de zi, Ministerul Justiţiei, a 
solicitat, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la pct. 7, în fond al ordinii de zi, Guvernul a solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea redactării unor propuneri de 
corelare. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al 
ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, domnul Theodor Kilaiditis, director. 

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

Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi (6 voturi pentru – Sergiu Andon, Ioan Timiş, Traian Dobre, 
Ion Gonţea, Daniel Buda şi Petre Ungureanu, 3 voturi împotrivă – Gheorghe Gabor, 
Florin Iordache şi Tiberiu Bărbuleţiu şi 9 abţineri). 

În timpul dezbaterilor domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a formulat 
un amendament de îmbunătăţire a articolului unic, care supus însă la vot a fost respins, 
cu majoritate de voturi (4 voturi pentru – Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu 
Buzea, Ioan Ghişe şi Gheorghe Gabor şi o abţinere – Mircea Grosaru). 

Domnul deputat Sergiu Andon, a supus la vot articolul unic în forma din 
iniţiativa legislativă, care a fost şi el respins, cu majoritate de voturi (12 voturi 
împotrivă şi 5 abţineri – Mircea Grosaru, Tiberiu Bărbuleţiu, Florentina Toma, Ioan 
Ghişe şi Gheorghe Gabor). 

Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul ei, a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi (12 voturi împotrivă şi 5 abţineri - Mircea Grosaru, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Florentina Toma, Ioan Ghişe şi Gheorghe Gabor). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al 
ordinii de zi. 

În cuvântul luat domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea studierii unor materiale 
depuse în şedinţă. În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au fost de acord cu 
amânarea solicitată. 
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Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectelor de lege şi 
propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă – 
Daniel Buda şi Andras Levente Mate), avizarea  negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, 
Comisia a hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă – Cristian 
Valeriu Buzea), avizarea  negativă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă, cu amendamentul adoptat în unanimitate de modificare 
din lege de respingere în lege de aprobare a ordonanţei. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut  la pct. 23, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, Comisia a 
hotărât, avizarea negativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă – 
Petre Ungureanu), avizarea  negativă. 
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă – Traian Dobre şi Cristian Valeriu 
Buzea), avizarea  negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă – Sergiu Andon, Traian Dobre, Ioan Ghişe şi Tiberiu 
Bărbuleţiu şi 3  abţineri – Ioan Timiş, Mircea Grosaru şi Petre Ungureanu), avizarea 
favorabilă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 
2abţineri), avizarea  negativă.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

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

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă cu amendament de modificare din lege de respingere în lege de aprobare a 
ordonanţei. 

 
 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 10, în fond al ordinii de zi, comun cu 

membrii Comisiei pentru învăţământ şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului.   
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului. 
La solicitarea membrilor celor trei comisii s-a verificat cvorumul de 

şedinţă, constatându-se lipsa cvorumului. În aceste condiţii domnul deputat Nicolae 
Păun, preşedintele de şedinţă a suspendat lucrările şedinţei comune. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 38, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat şi domnul deputat Aurel Vlădoiu în calitate de 

invitat. 
În urma opiniilor exprimate în Comisie, s-a hotărât amânarea dezbaterilor 

pentru o şedinţă ulterioară, în vedere depunerii de către domnul deputat Aurel Vlădoiu 
a unui punct de vedere scris. 

Cu privire la pct. 41, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 42, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat să domnul deputat Ion Burnei în calitate de invitat. 
În urma luărilor de cuvânt şi a examinării cererii transmise de Secretarul 

general şi în raport de prevederile Constituţiei României ale Legii nr. 161/2003ale 
Legii nr. 96/2006şi ale Legii nr. 95/2006, membrii Comisiei au constatat că domnul 
deputat Ion Burnei nu se află în stare de incompatibilitate. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 4, 5 şi 6, în fond din 
ordinea de zi. 

La şedinţă au participat din partea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi doamna Nina Badea, 
comisar şef. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât ca 
dezbaterile să aibă loc pe Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 718/2007), 
urmând ca propunerile cuprinse în celelalte două iniţiative legislative să fie preluate ca 
şi amendamente în măsură în care nu se suprapun pe propunerile din ordonanţă sau 
contravin legii. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul Proiectului de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 
69/2007, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma de la Senat. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat, cu 
unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 

Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Preambulul art. I din ordonanţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Pct. 1 al art. I din ordonanţă a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Pct. 2 şi 3 ale art. I din ordonanţă au fost menţinute în forma din 

ordonanţă. 
La pct. 4 din ordonanţă (respectiv pct. 2 din proiectul venit de la Senat) a 

fost adoptat amendamentul depus de către domnul deputat Lakatos Peter. 
Pct. 5 din ordonanţă a fost adoptat de Comisie fără modificări. După 

acest punct a fost introdus un punct nou, ca urmare a adoptării amendamentului 
propus prin P.l.x 667/2007, referitor la introducerea după alin. (10) al art. 11 a unui 
nou alineat, alin. (11). 

Pct. 6 şi 7 ale art. I din ordonanţă au fost menţinute în forma din 
ordonanţă. 
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După pct. 7 din ordonanţă a fost introdus un punct nou, referitor la 
modificarea alin. (4) şi (6) ale art. 22 din OUG nr. 195/2002, prin adoptarea 
amendamentului propus prin P.l.x 667/2007. 

Pct. 8 - 11 din ordonanţă au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
După pct. 11 din ordonanţă a fost introdus un punct nou, referitor la 

modificarea alin. (2) al art.29 din OUG nr. 195/2002, prin adoptarea amendamentului 
propus prin P.l.x 667/2007. 

La pct. 12 din ordonanţă, respectiv pct. 3 din proiectul venit de la Senat, a 
fost menţinut textul de la Senat. 

După pct. 12 din ordonanţă Senatul a introdus două puncte noi, respectiv 
121 şi 122. Pct. 4 din proiectul de la Senat a fost completat prin adoptarea 
amendamentului propus prin P.l.x 667/2007, referitor la introducerea unui alineat nou, 
alin. (21) după alin. (2) al art. 32. Art. 49 din OUG nr. 195/2002 a fost menţinut în 
forma adoptată de Senat.  

La pct. 13 din ordonanţă, respectiv pct. 5 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de Senat, iar amendamentul Comisiei de apărare a fost respins. 

Pct. 14 din ordonanţă a fost menţinut în forma propusă de iniţiator. 
La pct. 15 din ordonanţă, respectiv pct. 6 din textul de la Senat, alin. (1) 

al art. 57 din OUG 69/2007 a fost menţinut în forma iniţiatorului, iar la alin. (2) a fost 
adoptat textul de la Senat. 

Pct. 16 din ordonanţă a fost menţinut în forma propusă de iniţiator. După 
acest punct a fost introdus un punct nou, prin amendamentul propus prin P.l.x 
667/2007, referitor la modificarea lit. b) a alin. (2) al art. 63 din OUG nr. 195/2002. 

La pct. 17 din ordonanţă, respectiv pct. 7 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. 

La pct. 18 din ordonanţă, respectiv pct. 8 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. 

Pct. 19 - 22 au fost menţinute în forma din ordonanţă. După pct. 22 a fost 
introdus un punct nou la Senat, pct. 9, referitor la introducerea unui nou alineat după 
alin. (2) al art. 79, text adoptat şi de către membrii Comisiei. 

Pct. 23 - 25 au fost menţinute în forma din ordonanţă.   
La pct. 26 din ordonanţă, respectiv pct. 10 din proiectul de la Senat, a fost 

menţinut textul adoptat de la Senat. 
Pct. 27 - 29 au fost menţinute în forma din ordonanţă. După pct. 29 din 

ordonanţă au fost introduse patru puncte noi, referitoare la modificarea alin. (3) al art. 
85, introducerea unui nou alineat, alin. (31), după alin. (3) al art. 85, ca amendamente 
propuse prin P.l.x 667/2007, şi  introducerea unui nou alineat, alin. (51), după alin. (5) 
al art. 85, ca amendament propus prin P.l.x 764/2007 de către un grup de senatori şi 
deputaţi aparţinând Partidului Conservator. După aceste puncte a mai fost introdus un 
punct nou, ca amendament al domnului deputat Mircea Grosaru, referitor la adăugarea 
la art. 88 din OUG nr. 195/2002 a unui nou alineat, respectiv alin. (11). 

Pct. 30 din ordonanţă a fost adoptat amendamentul propus prin P.l.x 
667/2007. 

Pct. 31 din ordonanţă a fost menţinut în forma propusă de către iniţiator. 
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La pct. 32 din ordonanţă, respectiv pct. 11 din textul de la Senat, a fost 
menţinută forma adoptată de Senat. 

Pct. 33 din ordonanţă a fost abrogat prin pct. 11 de la Senat. 
La pct. 34 din ordonanţă, respectiv pct. 12 din textul de la Senat, a fost 

menţinută forma adoptată de Senat. 
La pct. 35 din ordonanţă, respectiv pct. 13 din textul de la Senat, alin. (1), 

(3) şi (6) ale art. 97 au fost menţinute în forma din OUG 69/2007, alin. (2) a fost 
modificat prin menţinerea textului de la Senat, iar alin. (4) a fost modificat prin 
adoptarea amendamentului propus prin P.l.x 667/2007. 

Pct. 36 şi 37 din ordonanţă au fost menţinute în forma propusă de către 
iniţiator. După pct. 37 din OUG 69/2007 a fost introdus un pct. nou, ca amendament 
propus prin P.l.x 667/2007. 

Pct. 38 - 42 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Pct. 43 din ordonanţă, respectiv pct. 14 din textul Senatului, a fost 

modificat prin amendamentul Comisiei juridice. 
Pct. 44 şi 45 din ordonanţă au fost menţinute în forma propusă de către 

iniţiator. 
La pct. 46 din ordonanţă, respectiv pct. 15 din proiectul de la Senat, a fost 

menţinut textul adoptat de la Senat. Prin adoptarea amendamentului propus prin P.l.x 
667/2007, referitor la introducerea după pct. 46 din OUG 69/2007 a unui punct nou, 
pct. 461, care introduce după pct. 29 al art. 105 un punct nou, pct. 30 care a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

La pct. 47 din ordonanţă, respectiv pct. 16 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. De asemene, la pct. 48 din ordonanţă, respectiv 
pct. 17 din proiectul de la Senat, a fost menţinut textul adoptat de la Senat. 

Pct. 49 din ordonanţă nu a fost modificat de Comisie. 
La pct. 50 din ordonanţă, respectiv pct. 18 din proiectul de la Senat, a fost 

menţinut textul adoptat de la Senat. 
Pct. 51 şi 52 din ordonanţă au fost menţinute în forma propusă de către 

iniţiator. După pct. 52 a fost introdus un punct nou la Senat, pct. 19, text care a fost 
adoptat şi de Comisie. 

La pct. 53 din ordonanţă, respectiv pct. 20 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. După pct. 53 au fost introduse două puncte noi la 
Senat, pct. 21, texte care au fost adoptate şi de Comisie. 

Pct. 54 din ordonanţă, respectiv pct. 22 din textul Senatului, a fost 
menţinut în forma adoptată de Senat. După pct. 54 a fost introdus un punct nou la 
Senat, pct. 23, text care a fost adoptat şi de Comisie. 

La pct. 55 din ordonanţă, respectiv pct. 24 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. 

Pct. 56 din ordonanţă nu a fost modificat de Comisie. După pct. 56 a fost 
introdus un punct nou la Senat, pct. 25, text care a fost adoptat şi de Comisie. 

Pct. 57 din ordonanţă nu a fost modificat de Comisie. După pct. 57 a fost 
introdus un punct nou la Senat, pct. 26, text care a fost adoptat şi de Comisie. 
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La pct. 58 din ordonanţă, respectiv pct. 27 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. După pct. 58 a fost introdus un punct nou la Senat, 
pct. 28, text care a fost adoptat şi de Comisie. 

La pct. 59 din ordonanţă, respectiv pct. 29 din proiectul de la Senat, a fost 
menţinut textul adoptat de la Senat. După pct. 59 a fost introdus un punct nou, 
referitor la completarea art. 124 din OUG nr. 195/2002, respectiv introducerea după 
lit. d) a două noi litere, lit. e) şi f), ca urmare a adoptării amendamentului propus prin 
P.l.x 667/2007. 

Art. II şi III din ordonanţă au fost menţinute de Comisie 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, 
urmând a fi transmis Comisiei pentru industrii un raport preliminar de adoptare. 

În ceea ce priveşte iniţiativele legislative prevăzute la pct. 4 şi 6 din 
ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât respingerea acestora şi întocmirea de 
rapoarte preliminare de respingere, care vor fi transmise, de asemenea, Comisiei 
pentru industrii.  

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul alocat 
dezbaterilor fiind epuizat. 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                      George BĂEŞU 
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