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zilele de 11 şi 12 martie 2008 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 11 martie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Daniel Buda, Vasile Butnaru, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Petre Ungureanu, Dragoş 
Ujeniuc şi domnul deputat Horea Uioreanu în locul domnului deputat Ioan Timiş. Au 
absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian 
Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Ioan Ghişe, 
Tamas Sandor, Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ şi Florentina Toma.  

În ziua de 12 martie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Vasile Butnaru, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Petre Ungureanu şi domnul deputat Marton Arpad în locul 
domnului deputat Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Florin 
Iordache, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, 
Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian Valeriu Buzea, 
Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Ioan 
Ghişe, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ, Florentina Toma şi 
Dragoş Ujeniuc. 

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

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică P.l.x 4/2008 - fond 

 1



 2

2. 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 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit P.L.x 798/2007 – 
fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L.x 610/2006 – fond 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv P.L.x 728/2007 - fond 

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

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de 
plată rezultate din contracte comerciale P.L.x 34/2008 - fond 

8.  Propunerea legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor 
Mării Negre P.l.x 835/2007 – fond 

9. Propunerea legislativă privind personalul Curţii Constituţionale P.l.x 
264/2007 – fond 

10. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 - 
fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie P.l.x 
24/2008 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele 
membre ale Uniunii Europene P.L.x 46/2008 - fond 

13. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene P.L.x 60/2008 – fond 

14. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 – 
fond 

15. 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 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare P.L.x 61/2008 – aviz 

17. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.176 din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal P.l.x 66/2008 – aviz 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor P.l.x 68/2008 – aviz 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 al Legii 61 
din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii P.l.x 69/2008 – aviz 
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20. Propunerea legislativă pentru modificarea 385, alin (1) şi (7) din Legea 
nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii P.l.x 71/2008 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război P.L.x 72/2008 – aviz 

22. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea 
drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene P.l.x 76/2008 – aviz 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 77/2008 – aviz 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 P.l.x 33/2008 – aviz 

25. Scrisoarea domnului deputat Vasile Bleotu referitoare la o eventuală 
incompatibilitate între calitatea de deputat şi exercitarea funcţiei de director economic 
(Nr. 251/BP) 

26. Sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali      
(Nr. 54/DST)  
 

 
Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea proiectelor de lege 

şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  
La proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, în urma examinării, 

membrii Comisiei au hotărât, amânarea  dezbaterilor. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, în urma 

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

Comisiei au hotărât avizarea negativă. 
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 
Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în 

urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 
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Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 25, al ordinii 
de zi. 

În urma examinării documentaţiei transmise de către Secretarul general al 
Camerei Deputaţilor şi a luărilor de cuvânt membrii Comisiei juridice au constatat, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri), că domnul deputat Vasile Bleotu 
nu se află în situaţie de incompatibilitate, întrucât Fondul de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar, este o persoană juridică de drept public conform art. 1 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, şi drept urmare, funcţia de director 
economic nu este una dintre cele incompatibile cu funcţia de deputat. 

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

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, domnul Adrian Chesaru, director. 

În urma luărilor de cuvânt şi la solicitarea reprezentantului Ministerului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile acest punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o 
şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, în cuvântul luat, 
a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, propunere cu care 
membrii Comisiei au fost de acord. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al 
ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului  Transporturilor, 
domnul Barna Tanczos, secretar de stat şi domnul Alin Goga, director. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, în cuvântul luat, 
a precizat că Ministerul Transporturilor a depus un set de amendamente la acest 
proiect de lege, amendamente care vor fi preluate ca amendamente ale Comisiei 
juridice. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în 
forma de la Senat. 

La art. I a fost menţinut textul Senatului. 
Înainte de pct. 1 de la Senat au fost introduse două puncte noi, referitor la 

titlul legii supusă modificării şi la art. 1, la care au fost adoptate, amendamentele 
Comisiei.  

La pct. 1 de la Senat, devenit pct.3, a fost adoptat amendamentul 
Comisiei. 

La pct. 2 de la Senat a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Andon Sergiu, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 

La pct. 3 de la Senat, referitor la art. 3, alin. (1)-(10) au fost adoptate 
amendamentele Comisiei. La alin. (11) a fost adoptat amendamentul domnilor 
deputaţi Andon Sergiu, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 

La pct. 4, referitor la art. 4, alin. (1) - (8) au fost adoptate amendamentele 
Comisiei. 
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La pct. 5 de la Senat, referitor la art. 5, alin. (2) a fost adoptat 
amendamentul Comisiei. Alin. (3) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. 
(5) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin 
Iordache. Alin. (6) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. După alin. (6) a fost 
introdus un alineat nou, alin. (61) ca amendament al Comisiei. 

La pct. 6 de la Senat, referitor la introducerea după alin. (7) al art. 5 a 
două noi alineate, alin. (8) a fost adoptat amendamentul Comisiei, iar alin. (9) a fost 
menţinut în forma adoptată de Senat. 

La pct. 7 de la Senat, referitor la art. 6, a fost adoptat amendamentul 
Comisiei. 

La pct. 8 de la Senat, referitor la art. 7, a fost adoptat amendamentul 
domnilor deputaţi Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. 

La pct. 9 de la Senat a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La pct. 10 de la Senat, referitoare la art. 9, la alin. (1) şi (2) au fost 

adoptate amendamentele Comisiei. La alin. (3) şi (4) au fost menţinute textele 
adoptate de Senat. La alin. (5) nou introdus a fost adoptat amendamentul Comisiei. La 
alin. (6), de asemenea, nou introdus, a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 
Sergiu Andon, Ioan Timiş şi Florin Iordache. După pct. 10 de la Senat a fost introdus 
un punct nou, referitor la modificarea alin. (1) al art. 10. 

Pct. 11 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La pct. 12 de la Senat a fost adoptat amendamentul Comisiei. După pct. 

12 de la Senat au fost introduse şase puncte noi, ca amendamente ale Comisiei. 
Art. II a fost menţinut în forma Senatului. 
Art. III de la Senat au fost modificat prin adoptarea amendamentului 

Comisiei juridice. După art. III de la Senat a fost introdus un articol nou, ca 
amendament al Comisiei. 

Art. IV de la Senat a fost modificat prin adoptarea amendamentului 
Comisiei. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Pct. 5, al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară la 
solicitarea domnului deputat George Băeşu. 

Pct. 10, al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară la 
solicitarea domnului deputat Daniel Buda. 

Cu privire la pct. 3, în fond al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost de 
acord cu solicitarea reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul 
Sorin Găman, director general, de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Pct. 4, al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară la 
solicitarea domnului deputat George Băeşu. 
                    Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 7, în fond, al ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Claudia Roşianu, consilier. 

În urma luărilor de cuvânt acest punct al ordinii de zi a fost amânat 
pentru o şedinţă ulterioară. 
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Pct. 9, al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară la 
solicitarea domnului deputat Sergiu Andon. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 11, în fond al ordinii de zi. 
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 

acestei propuneri legislative, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
 

                    Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 12, în fond al ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 

Florin Răzvan Radu, director. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi în forma de la Senat. 

Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de 
voturi de către membrii Comisiei. 

Titlul ordonanţei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Titlul I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
La pct. 1 referitor la art. 1 din ordonanţă a fost adoptat amendamentul 

Comisiei juridice. 
La pct. 1 din textul Senatului, referitor la alin. (1) al art. 2 a fost adoptat 

în forma Senatului. Alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Alin. (1) al art. 3 a fost menţinut în forma din ordonanţă. La alin. (2) a 

fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. 4, alin. (1), (3) – (5) au fost adoptate în forma din ordonanţă, iar la 

alin. (2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. 5 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Titlul II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. I al Titlului II a fost adoptat cu unanimitate  de voturi în 

forma din ordonanţă. 
Art. 1 din OUG 123/2007 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în 

forma din ordonanţă. 
La art. 2 prin eliminarea pct. 2 de la Senat, s-a adoptat textul din 

ordonanţă. 
La art. 3 din ordonanţă a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Art. 4 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. 5, alin. (1) a fost menţinut în forma din ordonanţă, iar la alin. (2) a 

fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Art. 6 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
La art. 7, la alin. (1) a fost adoptat textul Senatului, la alin. (2) şi (3) au 

fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Art. 8 a fost menţinut în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. II al Titlului II a fost adoptat cu unanimitate  de voturi. 
Art. 9-11 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul Cap. III al Titlului II a fost adoptat cu unanimitate  de voturi. 
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Art. 12-15 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
La art. 16, alin. (1) a fost adoptat în forma Senatului, iar la alin. (2) a fost 

adoptat textul din ordonanţă. 
Titlul Cap. IV al Titlului II a fost adoptat cu unanimitate  de voturi. 
Art. 17 şi 18 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Titlul III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
La art. 1, alin. (1) a fost adoptat în forma din ordonanţă. La alin. (2) a fost 

adoptat textul de la Senat. 
La art. 2 a fost adoptat textul de la Senat. 
După acest punct a fost introdus un punct nou la Senat, punct menţinut şi 

de către membrii Comisiei juridice. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
                    
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii 

de zi. 
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 

Florin Răzvan Radu, director. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi amendamentul Comisiei. 

Preambulul Titlului I a fost eliminat prin amendamentul Comisiei. 
Art. I , devenit articol unic a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 1 - 3 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La pct. 4 au fost menţinute în forma din proiectul de lege alin. (1), (3), 

(5) şi (6), iar la alin. (7) a fost adoptat amendamentul Comisiei.  
Pct. 5 a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
La pct. 6 a fost adoptat amendamentul Comisiei. După pct. 6 din 

proiectul de lege  a fost introdus un punct nou, ca amendament al Comisiei. 
Pct. 7 şi  8 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La pct. 9 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La pct. 10, referitor la modificarea alin. (4) al art. 59 a fost adoptat 

amendamentul Comisiei. Alin. (5) şi (6) au fost menţinute în forma din proiectul de 
lege. 

Pct. 11-16 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. După pct. 16 
de la Senat a fost introdus un punct nou, ca amendament al Comisiei. 

Pct. 17-27 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La pct. 28 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 29 a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
La pct. 30, referitor la modificarea alin. (2) al art. 83 a fost adoptat 

amendamentul Comisiei, iar la alin. (6) a fost menţinut textul din proiectul de lege. 
La pct. 31 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 32 a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
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La preambulul pct. 33 a fost adoptat amendamentul Comisiei, alin. (1) a 
fost menţinut în forma din proiectul de lege, iar la alin. (2) a fost adoptat 
amendamentul Comisiei. 

Pct. 34-40 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. După pct. 40 
din proiectul de lege a fost introdus un punct nou, ca amendament al Comisiei. 

La pct. 41, referitor la modificarea alin. (1) al art. 89 a fost adoptat 
amendamentul Comisiei. Alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma din proiectul de 
lege. 

La pct. 42 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Pct. 43 şi 44 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La pct. 45, referitor la modificarea art. 94 alin. (1) şi (2) au fost menţinute 

în forma din proiectul de lege, iar la alin. (3) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La pct. 46, referitor la modificarea art. 941 la alin. (1) a fost adoptat 

amendamentul Comisiei, iar alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma din proiectul de 
lege. 

Pct. 47 a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
La pct. 48, referitor la alin. (2) al art. 95 a fost adoptat amendamentul 

Comisiei, iar la alin. (3) al art. 95 a fost menţinut n forma din proiectul de lege. 
Pct. 49 - 54 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La preambulul pct. 55  a fost adoptat amendamentul Comisiei, alin. (1) şi 

(2) au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
Pct. 56 - 59 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La pct. 60 şi 61 au fost adoptate amendamentele Comisiei. 
Partea introductivă a pct. 62 a fost menţinută în forma din proiectul de 

lege. 
Titlul Secţiunii a 3-a a fost menţinut în forma din proiectul de lege. 
Paragrafele 1 şi 2 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
Denumirea paragrafului 3 a fost menţinută în forma din proiectul de lege. 

Art. 18726, art.  18727 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. La art. 18728, 
alin. (1) – (3) şi (6) au fost menţinute în forma din proiectul de lege, iar la alin. (4), (5) 
şi (7) au fost adoptate amendamentele Comisiei. La art. 18729, alin. (1) – (4) au fost 
menţinute în forma din proiectul de lege, iar la alin. (5) a fost adoptat amendamentul 
Comisiei. Art. 18730- 18733 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 

Titlul Secţiunii a 4 - a a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Paragrafele 1 - 3 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Titlul Secţiunii a 5 - a a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Titlul  paragrafului 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Cu privire 

la art. 18749, alin. (1)-(4) şi (6)-(8) au fost menţinute în forma din proiectul de lege. La 
alin. (5) şi (9) au fost adoptate amendamentele Comisiei. Art. 18750-18753  au fost 
menţinute în forma din proiectul de lege. 

Titlul  paragrafului 2 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Cu privire 
la art. 18754 şi 18755 au fost menţinute textele din proiectul de lege. La art. 18756 alin. 
(1) a fost menţinut în forma din proiectul de lege. Preambulul alin. (2) lit. a) a fost 
menţinută în forma din proiectul de lege, iar la lit. b) şi c) a fost adoptat 
amendamentul de modificare al Comisiei. La alin. (3 a fost adoptat amendamentul 
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domnului deputat Dragoş Ujeniuc. Art. 18757 şi 18758  au fost menţinute în forma din 
proiectul de lege. 

Titlul  paragrafului 3 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Cu privire 
la art. 18759 a fost menţinut textul din proiectul de lege. La art. 18760 alin. (1) şi (2), 
precum şi alin. (4) – (7), au fost menţinute în forma din proiectul de lege, iar la alin. 
(3) a fost adoptat amendamentul Comisiei. Art. 18761 - 18765 au fost menţinute în 
forma din proiectul de lege. La art. 18766 alin. (1) lit. a) a fost modificată prin 
amendamentul Comisiei, iar lit. b) a fost menţinută în proiectul de lege. Alin. (2) – (4), 
au fost menţinute în forma din proiectul de lege. Art. 18767 - 18769 au fost menţinute 
în forma din proiectul de lege. 

La pct. 64 din proiectul de lege a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. II şi III din proiectul de lege au fost adoptate amendamentele 

Comisiei. 
Titlul II-IV au fost eliminate prin amendamentele Comisiei. 
Anexele 1 şi 3 au fost menţinute în forma din proiectul de lege. 
La anexele 2 şi 4 au fost adoptate amendamentele de modificare ale 

Comisiei. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi. Domnul 

deputat Daniel Buda, a solicitat, în calitate de iniţiator, amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. Membrii Comisiei au fost de acord cu această solicitare.   

Cu privire la pct. 15, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât menţinerea raportului iniţial de respingere.    

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul alocat 
dezbaterilor fiind epuizat. 

 
Şedinţa Comisiei juridice a continuat în data de 12 februarie 2008 cu 

examinarea pct. 6, în fond al ordinii de zi, comun cu membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului.   

Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La solicitarea membrilor celor trei comisii s-a verificat cvorumul de 
şedinţă, constatându-se lipsa cvorumului. În aceste condiţii domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele de şedinţă a suspendat lucrările şedinţei comune. 

 
 
 
 
          PREŞEDINTE,                         SECRETAR, 
                   Sergiu ANDON                                      George BĂEŞU 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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