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SINTAZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 12 şi 13 mai 2008 

    
 

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

În ziua de 13 mai 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela 
Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Vasile 
Butnaru, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru,  Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Dragoş 
Ujeniuc, Cornel Ştirbeţ, Florentina Toma, Petre Ungureanu, domnul deputat Valeriu 
Tabără în locul domului deputat Ion Gonţea, doamna deputat Aurelia Vasile în locul 
domnului deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat Marton Arpad în locul 
domnului deputat Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Cristian 
Valeriu Buzea şi Traian Dobre. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de către doamna deputat Florin Ruxandra Jipa, 
secretar al Comisiei. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor P.L.x 242/2008 -  fond 

 1



 2

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2008 
privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 P.L.x 258/2008 -  fond 

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
nr.341/2004 P.L.x 205/2008 - fond 

4. Proiectul de Lege privind declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, 
aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 
acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi P.L.x 209/2008 – fond 

5. Propunerea legislativă  pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, 
privind regimul juridic al adopţiei P.l.x 211/2008 - fond 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 
nr.341/2004 P.L.x 214/2008 - fond 

7. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru P.L.x 216/2008 - fond 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă P.L.x 217/2008 - fond 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv  P.l.x 728/2008 - fond 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente şi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 P.L.x 144/2008 - fond 

11. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii persoanelor 
spoliate de inventarul agricol şi silvic în perioada comunistă P.l.x  129/2008 - fond 

12. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Legea nr. 
752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române   P.L.x  267/2008 - 
fond 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-
Codul familiei P.L.x 49/2008 – fond 

14. 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 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă P.l.x  73/2008 – fond 

16. 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 

17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9122
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9122
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forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 
nr. 169/1997 P.l.x 210/2008 – fond 

18. Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor 
situate în Bucureşti, zona "Parcul Bordei" P.L.x 208/2008 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap P.l.x 162/2008 – aviz 

20. Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în vederea 
achiziţionării de haine P.L.x 164/2008 – aviz 

21. Propunerea legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive 
sănătăţii în pâine şi produse de panificaţie, carne şi produse din carne, dulciuri, băuturi 
răcoritoare şi alcoolice P.l.x 170/2008 – aviz 

22. Propunerea legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al 
imaginii României" P.l.x  171/2008 – aviz 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 
privind venitul minim garantat P.l.x  173/2008 – aviz 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 24 din Legea 
448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap P.l.x 174/2008 – 
aviz 

25. Propunerea legislativă privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi din ţară P.l.x 190/2008 – aviz 

26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului - Lege 
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 192/2008 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război P.l.x 194/2008 – aviz 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 
196/2008 – aviz 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 P.l.x 197/2008 – aviz 

30. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public P.l.x 199/2008 – aviz 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind 
protecţia animalelor P.l.x 222/2008 – aviz 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 
nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii P.l.x 224/2008 – aviz 

33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la 
lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional P.L.x 226/2008 – aviz 
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34. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală P.L.x 227/2008 – aviz 

35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii P.L.x 228/2008 – aviz 

36. Propunerea legislativă privind asigurarea transparenţei sondajelor de 
opinie cu relevanţă politică P.l.x 229/2008 – aviz 

37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea şi 
sponsorizarea pentru produsele din tutun P.L.x 233/2008 – aviz 

38. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2008 
privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a turismului Schi în România P.L.x 234/2008 – aviz 

39. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată P.L.x 
235/2008 – aviz 

40. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de 
localităţi P.l.x 154/2008 – aviz 

41. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali P.l.x 175/2008 – aviz 

42. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale P.l.x 176/2008 – aviz 

43. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale P.l.x 200/2008 – aviz 

44. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul european privind 
transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), 
adoptat la Geneva la 26 mai 2000 P.L.x 244/2008 – aviz  

45. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi 
creditori ai fondului de risc P.L.x 250/2008 – aviz 

46. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare P.L.x 260/2008 – aviz 

47. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor 
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă 
funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 



 5

nr.232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în 
anul 2008 P.L.x 261/2008 – aviz 

48. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2008 
privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din 
cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi 
P.L.x 262/2008 – aviz 

49. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ 
P.L.x 263/2008 – aviz 

50. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară 
activitatea în sistemul sanitar-veterinar P.L.x 264/2008 – aviz 

51. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar P.L.x 265/2008 – aviz 

52. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 
privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de 
demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 
altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale P.L.x 266/2008 – 
aviz 

53. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 
bibliotecilor nr.334/2002, republicată P.L.x 270/2008 – aviz 

54. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii P.L.x 285/2008 – 
aviz 

55. Punerea în aplicare a rezoluţiei 1516(2006) ce invită Parlamentele 
naţionale să înfiinţeze un mecanism destinat controlului executării Deciziilor CEDO de 
către autorităţile naţionale (Nr. BP 1426) 

56. Scrisoarea domnului deputat Nati Meir, transmisă Comisiei juridice de 
către Biroul permanent, în vedere formulării unui punct de vedere (Nr. BP 330)  

57. Dezbaterea procedurii de urmat cu privire la solicitarea Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie de începere a urmăririi penale a domnului deputat Miron Tudor Mitrea, 
fost ministru al transporturilor  (Nr. 1/802//BO) 
 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, 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  favorabilă.  

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

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

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

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

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

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, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea  
negativă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
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Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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 propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, 
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 44, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 48, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 49, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 54, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

 
 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 55, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, în cuvântul luat a 

precizat că se va constitui o subcomisie formată din 7 raportori, desemnaţi de fiecare 
grup parlamentar, pentru a monitoriza hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
mecanism intern destinat controlului aplicării hotărârilor prin care Curtea de la 
Strasbourg a stabilit încălcarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului de către 
statul român. 

În urma luărilor de cuvânt au fost nominalizaţi membrii subcomisiei 
desemnaţi de grupurile parlamentare: din partea PNL – domnul deputat Ioan Ghişe, din 
partea PD-L – domnul deputat Petre Ungureanu, din partea PRM – doamna deputat 
Florin Ruxandra Jipa, din partea UDMR – domnul deputat Mate Andras Levente, din 
partea PC – domnul deputat Sergiu Andon, din partea PSD – domnul deputat Eugen 
Nicolicea, iar din partea Minorităţilor Naţionale – doamna deputat Liana Dumitrescu.  

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a suspendat 
dezbaterile pe acest punct al ordinii de zi, urmând ca membrii Comisiei să se pronunţe 
pe referatul ce va fi întocmit de subcomisie. 
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Cu privire la pct. 8, în fond din ordinea de zi, membrii Comisiei  au 

hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară la solicitarea reprezentantului 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar 
de stat. 

Referitor la pct. 5, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost de 
acord cu solicitarea iniţiatorului  de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară 
în vederea participării la şedinţa Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Gheorghe Mocuţa, secretar de stat. 

 În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Pct. 3, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, în fond din ordinea de 

zi. 
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Apărării, doamna Georgeta Ionescu, secretar de stat. 
 În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond din ordinea de 

zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de iniţiatori, doamna senator Liliana 

Tomoiagă şi domnul senator Alexandru Pereş. 
La solicitarea domnului deputat George Băeşu acest punct al ordinii de zi a 

fost amânat pentru o şedinţă ulterioară în vederea depunerii unor amendamente de 
îmbunătăţire a textului supus examinării. 

Pct. 11, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară la 
solicitarea domnului deputat Daniel Buda. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 12, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Bogdan 
Pascu. 

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 de la Senat. 

Art. I a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la 
Senat. 

La pct. 1, al art. I, referitor la modificarea alin. (21) al art. 4 a fost adoptat 
amendamentul domnilor parlamentari Liviu Bogdan Ciucă şi Bogdan Pascu. Alin. (22) 
al art. 4 a fost menţinut textul de la Senat. 

Pct. 2 – 5 ale art. I au fost menţinute în forma de la Senat. 
Art. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
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Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat, din 
partea Ministerului Justiţiei, domnul Gheorghe Mocuţa, secretar de stat, din partea 
Asociaţiei Accept a participat doamna Florentina Bocioc, director executiv, iar din 
partea Centrului Parteneriat pentru Egalitate, doamna Georgiana Avram, coordonator 
program. La şedinţa Comisiei a mai participat şi domnul senator Viorel Duca, în 
calitate de iniţiator. 

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

În urma invocării şi constatării lipsei de cvorum şedinţa Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi s-a încheiat, urmând ca punctele care nu au fost luate în 
discuţie să fie dezbătute într-o şedinţă ulterioară. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 
lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru ziua de 12 mai 2008.  

 
Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat în ziua de 13 mai 2008, 

cu examinarea pct. 57, al ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei a participa, în calitate de invitat, domnul deputat 

Miron Tudor Mitrea. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
Dezbaterile asupra acestui punct al ordinii de zi nu au avut caracter public 

şi vor face obiectul unui proces-verbal separat. 
 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 

lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
 
 

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