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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 20.10.2006 
Nr. 31/1209 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 17 şi 18 octombrie 2006 

    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în ziua de 
17 octombrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni 
deputaţi: Sergiu Andon,  Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Daniel Buda, 
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate 
(substituit în cea de-a doua parte a şedinţei de domnul deputat Marton Arpad), Gheorghe 
Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean şi domnul deputat 
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş. Au absentat domnii 
deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan 
Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta 
şi Gabriel Sorin Zamfir. 

În data de 18 octombrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, 
Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Petre 
Ungureanu, Augustin Zegrean, domnul deputat Mircea Costache în locul domnului 
deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat Petru Călian în locul domnului deputat 
Liviu Bogdan Ciucă, domnul deputat Valeriu Ungureanu  în locul domnului deputat Victor 
Viorel Ponta şi domnul deputat Horea Uioreanu în locul domnului deputat Dragoş 
Ujeniuc. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, Florina Ruxandra Jipa, Cristian 
Sorin Dumitrescu şi Gabriel Sorin Zamfir. 

 Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de 
către domnul deputat Cornel Ştirbeş, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

 

1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România   
continuarea dezbaterilor pe  articole. P.L.X. 502/2005 - fond 

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea LEGII nr.187 din 7 
decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică. P.l.x  643/2006- fond 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată. P.L.X. 619/2006- fond 
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x. – 647/2006 - fond 

5. Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. Restituit  de Plen pentru  raport suplimentar. P.L.x  447/2005- fond 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 
categorii de personal din sistemul justiţiei P.L.x 520/2006- fond 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă. P.L.x. – 627/2006- fond 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase în România, republicată. P.L.x. – 628/2006- fond 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari P.L.x 544/2006- fond 

10. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3 din 22 
februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 331/2006 - fond 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 669/2006- fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 
constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul 
localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 P.l.x  521/2006- fond 

15. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de topograf 
P.l.x 253/2006- fond 

16. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind aprobarea 
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
accelerarea aplicării acesteia şi a ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.501/2002  P.l.x 288/2006- fond 

17. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.x  502/2006- fond 

18. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x  503/2006- 
fond 

19. Propunerea legislativă privind modificarea art.4(d) din Legea nr.488/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti. P.l.x.  460/2006- fond 

20. 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 
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21. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară. P.L.x. 629/2006- fond 

22. Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului în 
proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ -S.A. şi a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C. P.L.x. 630/2006- fond 

23. Propunerea legislativă din 21 ianuarie 2005 privind Legea pentru modificarea şi 
completarea art.9 şi 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 
P.L.x. 492/2005- fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei P.l.x.  
678/2006- fond 

25. Propunerea legislativă privind internii din administraţia publică P.l.x. 692/2006- 
fond 

26.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului P.l.x. 696/2006- fond  

27. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului P.l.x.697/2006- fond 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x. 698/2006- fond 

29. Propunerea legislativă privind suspendarea emiterii Ordonanţelor de Urgenţă de 
către Guvern P.l.x. 653/2006- fond 

30. Propunerea legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase şi a unor terenuri agricole şi forestiere P.l.x.  526/2006- fond 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989 P.l.x.  711/2006- fond 

32. Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” – Bucureşti 
P.L.x.542/2006- fond 

33. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în 
justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România P.L.X 733/2006-fond 

34.  Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin. 1 şi2) şi 119 (alin. 
1) ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, P.l.x 700/2006-aviz 
   35. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brebu Nou, 
judeţul Caraş-Severin în comuna Gărâna, P.l.x 701/2006- aviz 

36. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea 
audio-vizualului, P.l.x. 721/2006-aviz 

37.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2006 privind 
obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri, P.L.X 725/2006-
aviz 

38. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2006 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, 
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etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase P.L.X 726/2006-
aviz 

39. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun P.L.X. 727/2006-aviz 

40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a 
străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România P.L. X 728/2006-aviz 

41. Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a 
salariaţilor P.L.X 729/2006-aviz 

42. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare P.L.X 730/2006-aviz 

43. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea 
P.L.X 731/2006-aviz 

44. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2006 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 732/2006-aviz 

45. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora P.L.X 734/2006-aviz 

46. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2006 privind 
măsuri pentru finanţarea reconstituirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au 
produs calamităţi naturale în anul 2006 P.L.X. 735/2006-aviz 

47. Propunerea  legislativă privind abrogarea alineatului (24) 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 

48. Examinarea solicitării domnului deputat Alexandru Ciocâlteu privind stabilirea 
eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din    cumulul  calităţii de deputat cu  
funcţia de  director  general al  Spitalului Clinic  de Urgenţă  „Sfântul Ioan” din Bucureşti  
602/BP/2006 – punct de vedere 

49. Examinarea solicitării domnului deputat Marin Sorin Paveliu privind stabilirea 
eventualei stări  de incompatibilitate rezultând  din  cumulul  calităţii de deputat cu 
desfăşurarea unei activităţii ca persoană fizică  autorizată   609/BP/2006– punct de vedere 

50. Examinarea solicitării doamnei deputat Adina Ioana Vălean privind stabilirea 
eventualei stări de incompatibilitate rezultând din cumulul calităţii de deputat cu funcţia de 
director general al Fundaţiei „Institutul pentru Libera Iniţiativă” 644/BP/2006– punct de 
vedere 

51. Scrisoarea Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici  prin care se solicită 
demiterea domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice 628BP/2006– punct 
de vedere 
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52. Notă cu privire la demersurile şi declaraţiile grupului de deputaţi PNL, 
reprezentat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc, transmisă de Secretarul General cu adresa 
nr. 981/BP din 14.11.2005,  şi scrisoarea domnului deputat Adrian Năstase, transmisă de 
Secretarul general cu adresa nr. 345/BP din 05.04.2006– punct de vedere 

53. Scrisoarea  domnului Adrian Năstase, privind interpretarea  de  către Parchet a 
activităţii parlamentarilor în exercitarea  mandatului, activitate urmată de  vot (nr.31/630 
din 2 mai 2006) – punct de vedere 

54.  Scrisoarea  domnului deputat  Adrian Năstase prin care  readuce în atenţia  
Biroului  Permanent încălcarea  de către  procurorii  Parchetului de pe  lângă  Înalta  Curte 
de Casaţie  şi  Justiţie a prevederilor  constituţionale privind  activitatea  parlamentarilor  
în  exercitarea  mandatului 1/2117/B.O. – punct de vedere 

55. Adresa Secretarului General prin care se comunică solicitarea Biroului  
Permanent   privind analizarea documentaţiei transmisă de  Societatea  Comercială 
CONCEPT  LTD  SRL. În şedinţa din 7 iunie 2006 s-a numit un grup de lucru format din 
6 deputaţi: Dragoş Ujeniuc (PNL), Răzvan Bobeanu (PSD), Augustin Zegrean (PD), Mate 
Levente (UDMR), Petru Călian (PC) şi Mircea Grosaru (Minorităţi) 343/BP/2006– punct 
de vedere 

56. Adresa  Secretarului  General prin care se  transmite Memorandumul  cu  
propunerea privind  sancţionarea nerespectării Regulamentului  Camerei  Deputaţilor, în 
cazul  votului  exprimat de  către unii  deputaţi  la  mai  multe  pupitre  de vot  
750/B.P./2006 şi 810/B.P./2006– punct de vedere 

57. Adresa  Secretarului General prin care se  transmite solicitarea Biroului  
Permanent  de  a se reanaliza     punctul de vedere referitor la compatibilitatea calităţii de 
deputat  a  domnului  Bogdan Olteanu cu  cea  de membru al Comisiei  de privatizare 
C.E.C., şi în corelare cu dispoziţiile  Legii nr.96/2006  527/BP/2006– punct de vedere 

58. Examinarea solicitării domnului  deputat Mihai  Tănăsescu  privind stabilirea 
eventualului conflict  de interese între calitatea  de  deputat şi aceea de membru  al  unui  
board director, ca funcţie neexecutivă  şi neretribiută – punct de vedere 

59. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80 din 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 
instituţiile publice P.l.x 718/2006 - aviz 
 
                

Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea proiectelor şi propunerilor 
legislative, în avizare, din ordinea de zi.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

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

La proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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Cu privire la propunerea legislativa prevăzută la pct. 40, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

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

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

Referitor la   propunerea legislativă prevăzută  la pct. 45, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

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

Ordinea de zi a fost completată cu P.l.x 718/2006. În urma dezbaterilor, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 25, în fond, al ordinii de zi. 
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 
respingere. 

De asemenea, şi la propunerea legislativă prevăzută la pct. 26 s-a hotărât 
întocmirea unui raport de respingere. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea, pct. 1, în fond, al ordinii de zi, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi cu 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei  pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

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

Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au continuat de la art. 18, alin. 
(4).  

În urma luărilor de cuvânt, domnii deputaţi Daniel Buda şi Mihai Dumitriu, 
au solicitat supunerea la vot a amendamentului formulat în cursul dezbaterilor la o şedinţă 
anterioară cu privire la acest articol al proiectului de lege. 

Supus la vot amendamentul formulat de domnii deputaţi Daniel Buda şi 
Mihai Dumitriu, a fost adoptat, cu majoritate de voturi (23 de voturi pentru, 13 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Anghel Stanciu, în cuvântul luat, a solicitat, în numele 
Grupului parlamentar al PSD, o pauză de consultări pentru 30 de minute. 

Domnul deputat Florin Iordache, a precizat că Grupul parlamentar al PSD nu 
va mai participa la dezbaterile cu privire la acest proiect de lege până ce Guvernul nu-şi va 
preciza poziţia în legătură cu referemdumul organizat de CNS. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările 
comune, datorită lipsei de cvorum. 

Şedinţa Comisiei a continuat, în şedinţă separată, cu examinarea pct. 22, în 
fond, al ordinii de zi.  În urma luărilor de cuvânt s-a propus întocmirea unui raport de 



 7

respingere, care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. Supusă la vot această 
propunere, a fost adoptată, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă). 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Adriana Vizitiu, director. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a luat cuvântul în calitate de iniţiator. 
Domul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii şi 

apoi votului, titlul propunerii legislative, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 

Preambulul legii a fost adoptat, cu majoritate de voturi (15 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 2 abţineri). 

Partea introductivă a articolului unic a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
La solicitarea domnului deputat Petre Ungureanu, susţinut şi de domnul 

deputat Gheorghe Gabor, dezbaterile cu privire la această iniţiativă legislativă au fost 
amânate pentru o şedinţă ulterioară, în vederea depunerii unor amendamente care să 
completeze textul propunerii legislative. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, doamna Adriana Vizitiu, director. 
În urma luărilor de cuvânt, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a supus la vot pct. 

3-7 ale art. I din proiectul de lege supus examinării, acestea fiind adoptate, cu unanimitate 
de voturi, în forma de la Senat. 

Cu privire la art. II, în cadrul dezbaterilor care au avut loc la o şedinţă 
ulterioară s-a  votat eliminarea. Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost 
adoptat, cu majoritate de voturi (2 abţineri), cu art. I devenit articol unic. 

Referitor la pct. 11, în fond, al ordinii de zi, s-a hotărât menţinerea raportului 
iniţial al Comisiei juridice. 

Şedinţa Comisiei a continaut cu examinarea pct. 12, în fond, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, doamna Adriana Vizitiu, director. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul lut, a solicitat respingerea acestei 
iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost respinsă, cu majoritate 
de voturi (9 voturi împotrivă, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Titlul propunerii legislative, supus la vot, a fost respins, cu majoritate de 
voturi (7 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat, în numele Grupului parlamentar al 
PD, o pauză de consultări. În urma pauzei, s-a solicitat amânarea dezbaterilor cu privire la 
această iniţiativă legislativă. Propunerea de amânare a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
propunerii legislative prevăzute la pct. 2, în fond, al ordinii de zi. Supusă la vot, 
propunerea de respingere, a fost adoptată, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi 3 abţineri). 

Cu privire la pct. 4, în fond, al ordinii de zi, s-a formulat o propunere de 
respingere, deoarece textele  din această iniţiativă legislativă sunt cuprinse în  P.L.X. 
619/2006, care se află, de asemenea, pe ordinea de zi a Comisiei. Supusă la vot propunerea 
de respingere a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de zi.  
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta Belegante, şef 
serviciu, Anişoara Vijică, director, Claudia Roşianu, consilier, Anda Mitu, consilier şi 
Honoria Dumitrescu, consilier, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna, 
Cornelia Petreanu, director general. 

Titlul proiectului de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de 
la Senat. 

Preambulul art. I a fost menţinut, cu unanimitate de voturi. în forma adoptată 
de Senat. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a arătat că vor fi 
acceptate ultimele amendamente depuse de Ministerul Justiţiei cu privire la acest proiect 
de lege, urmând să fie luate în discuţie doar dacă există opinii contrare. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a depus un amendament prin care solicita 
introducerea înaintea pct. 1 a unui punct nou, referitor la introducerea după  art. 3 din 
Legea nr. 31/1990 a unui articol nou, art. 31. Supus la vot acest amendament a fost adoptat, 
cu unanimitate de voturi. 

Pct. 1- 9 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 10 a fost adoptat amendamentul depus de Ministerul Justiţiei. 
Art. 11 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 12 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în forma 

de la Senat, iar amendamentul domnului deputat Traian Dobre, a fost respins. 
Pct. 13 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La pct. 14 a fost adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Andras 

Levente Mate, precum şi cel depus de Ministerul Justiţiei. 
Pct. 15- 29 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 30 a fost adoptat amendamentul depus de Ministerul Justiţiei. 
Pct. 31- 36 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
După pct. 36 a fost introdus un punct nou, ca urmare a amendamentului 

formulat de domnul deputat Petre Ungureanu. 
Pct. 37- 46 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 47 a fost adoptat amendamentul depus de Ministerul Justiţiei. 
Pct. 48- 58 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 59 a fost adoptat amendamentul depus de Ministerul Justiţiei. 
Pct. 60 a fost menţinut în forma adoptată de Senat, iar amendamentul 

formulat de domnul deputat Traian Dobre a fost respins, cu majoritate de voturi (1 vot 
pentru). 

Pct. 61 şi 62 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
Amendamentul formulat de domnul deputat Traian Dobre la pct. 62 a fost respins. 

La pct. 63 a fost adoptat amendamentul depus de Ministerul Justiţiei. 
La pct. 64 şi 65 au fost menţinute textele adoptate de Senat. 
La pct. 66, referitor la art. 123, alin. (1) a fost adoptat, cu majoritate de voturi 

(o abţinere), amendamentul formulat de domnul deputat Traian Dobre, iar alin. (2)  a fost 
menţinut în forma adoptată de Senat. 

Pct. 67 şi 68 au fost adoptate în forma Senatului. 
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La pct. 69, referitor la art. 126, alin. (1) a fost menţinut în forma adoptată de 
Senat. La alin. (2) al aceluiaşi articol a fost adoptat amendamentul formulat de domnul 
deputat Traian Dobre. 

Pct. 70-82 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La pct. 83, referitor la introducerea după art. 137 a două noi articole, art. 1371 

şi 1372, au fost adoptate două amendamente, respectiv amendamentul formulat de domnul 
deputat Traian Dobre la art. 1371 şi amendamentul Ministerului Justiţiei la art. 1372. 

Pct. 84 a fost adoptat în forma Senatului.  
La pct. 85 a fost adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei.  
La pct. 86 a fost menţinut textul adoptat de Senat. 
La pct. 87, referitor la introducerea unor noi articole după art. 140, respectiv 

art. 1401, acesta a fost menţinut în forma adoptată de Senat, iar art. 1402 a fost modificat 
prin amendamentul transmis de către Comisia pentru politică economică. 

Pct. 88-91 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 92, referitor la introducerea unor noi articole, respectiv, art. 1431 şi 

1432, Ministerul Justiţiei a solicitat prin amendamentul depus, introducerea art. 1433. 
Supusă la vot această propunere, a fost adoptată de membrii Comisiei. 

Pct. 93 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Pct. 94, a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Pct. 95-103 au fost adoptate de Comisie în forma de la Senat. 
La pct. 104, referitor la introducerea a cinci noi articole după art. 153, 

respectiv art. 1531-1535, Ministerul Justiţiei a solicitat prin amendamentul depus 
modificarea alin. (6) de la art. 1532, propunere adoptată de Comisie. 

Pct. 105-130 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La pct. 131 a fost adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei. 
Pct. 132-141 din proiectul de lege au fost adoptate în forma de la Senat. 
La pct. 142, referitor la modificarea art. 204, alin. (1) şi (3)-(7), ministerul 

Justiţiei a depus un amendament pentru modificarea alin. (5), care a fost adoptat. 
Pct. 143 a fost adoptat în forma de la Senat.  
La pct. 144 a fost adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei. 
Pct. 145-155  au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La pct. 156 a fost adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei. 
Pct. 157-162 au fost adoptate de Comisie în forma de la Senat. 
La pct. 163 a fost adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei. 
Pct. 164-180 au fost adoptate de Comisie în forma de la Senat. 
După pct. 180 a fost introdus un punct nou, ca amendament al domnului 

deputat Petre Ungureanu. 
La pct. 181 şi 182 au fost menţinute textele adoptate de Senat. 
Pct. 183 a fost inversat cu pct. 184 la solicitarea Ministerului Justiţiei, fiind 

adoptat în forma de la Senat. La pct. 184 a fost adoptat amendamentul Ministerului 
Justiţiei. 

Pct. 185-188 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Preambulul art. II a fost menţinut în forma adoptată de Senat.  
Pct. 1-11 de la art. II au fost adoptate în forma de la Senat. Amendamentul 

transmis de către Comisia pentru politică economică la pct. 11 a fost respins. 
Art. III, alin. (1)-(3) şi (5) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La 

alin. (4) a fost adoptat amendamentul Ministerului Justiţiei. La alin. (6) a fost adoptat 
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amendamentul formulat de către domnii deputaţi Andras Levente Mate şi Augustin 
Zegrean. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblu, fiind adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat, a solicitat ca la P.L.X 
616/2006, să fie cuprins la amendamente respinse şi un amendament referitor la 
modificarea art. 18 din Legea nr. 115/1996. 

În urma discuţiilor, membrii Comisiei au fost de acord ca să fie transmisă 
Biroului Permanent o Notă în care sa fie cuprins acest amendament respins de Comisie. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de zi. 
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul Aurelian Dumitrescu, consilier al ministrului. De 
asemenea, la dezbateri au mai participat din partea Ligii Habitat, domnii Mereuţa Mihai, 
preşedinte şi Mircea Nedelcu, reprezentant, din partea Federaţiei Asociaţiei de Proprietari 
din România, domnul Radu Opaina, preşedinte, din partea Asociaţiei Municipiilor din 
România, domnul Mihai Bâzgan, membru.  

Titlul proiectului de lege a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul Cap. I a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 1 şi 2 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 3, partea introductivă a afost adoptată în forma de la Senat. La lit. a) a 

acestui articol a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Lit. b)-j) au fost adoptate în 
forma de la Senat. 

Titlul Cap. II a fost menţinut în forma adoptată de Senat.  
Alin. (1) al art. 4 a fost adoptat în forma Senatului, iar la alin. (2) a fost 

adoptat amendamentul formulat de domnul deputat Augustin Zegrean. 
La art. 5 a fost menţinut textul adoptat de Senat. Amendamentul depus de 

domnul deputat Tudor Mohora fiind respins. 
La art. 6, alin. (1) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. (2) a 

fost adoptat amendamentul domnului deputat Augustin Zegrean. Alin. (3)-(6) nu au fost 
modificate. 

Art. 7 şi 8 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. III a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 9 şi 10 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Art. 11 a fost menţinut în forma adoptată de Senat, amendamentul depus de 

domnul deputat Mircea Duşa fiind respins. 
La art. 12 a fost menţinut textul adoptat de Senat. 
La art. 13 a fost adoptat amendamentul depus de domnul deputat Tudor 

Mohora. Amendamentul domnului Mircea Duşa a fost respins. 
Art. 14 şi 15 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Art. 16 a fost adoptat în forma de la Senat. Amendamentele depuse de domnii 

deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma au fost respinse. 
Art. 17-20 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
Titlul Cap. IV a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La alin. (1) al art. 21 a fost adoptat amendamentul formulat de domnii 

deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma. La alin. (2) a fost adoptat 
amendamentul formulat de domnii deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa, Horia Toma şi 
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Cornel Ştirbeţ. Amendamentul domnului deputat Tudor Mohora a fost respins.Alin. (3) nu 
a fost modificat. 

Art. 22 a fost adoptat în forma de la Senat. 
La art. 23, alin. (1)- (4) a fost menţinut textul de la Senat. La alin. (5) a fost 

adoptat amendamnetul propus de domnii deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia 
Toma. Amendamentul domnului deputat Mircea Duşa, de completare a acestui articol cu 
un alineat nou, alin. (6) a fost respins. 

Art. 24 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. Amendamentul formulat 
de domnii deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma la alin. (3), a fost respins. 

La art. 25, alin. (1), lit. a)-c) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La 
lit. d) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Gheorghe Gabor, iar amendamentul 
de eliminare a acestei litere propus de domnul deputat Mircea Duşa a fost respins. Lit.e) a 
fost menţinută în forma Senatului. Alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma Senatului. La 
alin. (3) a fost respins amendamentul formulat de domnii deputaţi Titu Ghiorghiof şi Horia 
Toma. La alin. (4) a fost adoptat amendamentul formulat de domnii deputaţi Mircea Duşa 
şi Andras Levente Mate. 

La art. 26 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Daniel Buda. 
Amendamentul domnilor  deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma a fost 
respins. 

La art. 27, partea introductivă a fost menţinută în forma adoptată de Senat. La 
lit. a) a fost adoptat amendamentul formulat de domnii deputaţi Tudor Mohora şi George 
Băeşu. La lit. b) şi c) au fost adoptate amendamentele domnului deputat Andras Levente 
Mate. Lit. d) şi e) au fost menţinute în forma de la Senat. După lit. e) a fost introdusă o 
literă nouă, lit. f), ca amendament al domnilor deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean. 

Art. 28-31 au fost adoptate în forma de la Senat. 
Alin. (1) al art. 32 a fost menţinut în forma de la Senat. La alin. (2) a fost 

adoptat amendamentul domnilor deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma. 
La art. 33, alin. (1), partea introductivă a fost adoptat amendamentul formulat 

de domnul deputat Tudor Mohora. Lit. a)-d) ale alin. (1) nu au fost modificate. De 
asemenea, alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 

Art. 34 a fost adoptat în forma de la Senat, iar amendamentul domnilor 
deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma a fost respins. 

Titlul Cap. V a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 35, alin. (1) a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice, iar 

amendamentul domnilor deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa, Horia Toma şi Tudor 
Mohora a fost respins. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul domnului deputat 
Augustin Zegrean. Alin. (3)-(5) nu au fost modificate. Art. 36-39 au fost menţinute în 
forma adoptată de Senat. Amendamentul depus de domnul deputat Mircea Duşa la alin. (2) 
al art. 39 a fost respins. 

La art. 40 a fost menţinut textul adoptat de Senat, iar amendamentul domnului 
deputat Tudor Mohora a fost respins.   

Art. 41 şi 42 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La art. 42 a fost 
respins amendamentul domnilor deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma. 

Alin. (1) al art. 43 a fost adoptat în forma Senatului, iar alin. (2) a fost 
eliminat prin amendamentul domnilor deputaţi Augustin Zegrean şi Andras Levente Mate. 

Art. 44 a fost adoptat în forma de la Senat. 
Titlul Cap. VI a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
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Art. 45 şi 46 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 47, partea introductivă a fost adoptată în forma Senatului. Lit. a) a 

acestui articol a fost adoptată în forma propusă prin amendamentul depus de domnii 
deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma. Lit. b)-f) au fost menţinute în forma 
Senatului. Amendamentul depus de domnul deputat Mircea Duşa la lit. f) a fost respins. 

Art. 48-51 au fost menţinute în forma de la Senat. LA art. 49 au fost repinse 
amendamentele formulate de domnii deputaţi deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa, 
Horia Toma şi Tudor Mohora.  

La titlul Cap. VII a fost adoptat amendamentul domnului deputat Cornel 
Ştirbeţ. 

Art. 52-55 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. La art. 54 şi 55 au 
fost respinse amendamentele formulate de domnii deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa 
şi Horia Toma. 

Titlul Cap. VIII a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 56, partea introductivă, a fost menţinut textul de la Senat. La lit. a) a 

fost adoptat amendamentul Comisiei juridice. Amendamentul domnului deputat Tudor 
Mohora a fost respins. Lit. b)-e) au fost menţinute în forma adoptată de Senat. Lit. f) a fost 
eliminată prin amendamentul domnului deputat Cornel Ştirbeţ. Amendamentul domnilor 
deputaţi Titu Ghiorghiof, Mircea Duşa şi Horia Toma, referitor la lit. f), a fost respins. La 
lit. g) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Augustin Zegrean. La alin. (2) a fost 
adoptat amendamentul Comisiei juridice. Alin. (3) şi (4) au fost menţinute în forma 
adoptată de Senat.  

Art. 57 a fost adoptat în forma Senatului.  
Titlul Cap. IX a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 58 a fost eliminat prin amendamentul formulat de domnul deputat 

Andras Levente Mate. 
Art. 59-62 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La solicitarea membrilor Comisiei, votul final pe acest proiect de lege se va 

da într-o şedinţă ulterioară, urmând ca domnii deputaţi Florin Iordache şi Andras Levente 
Mate să verifice întregul proiect de lege şi să prezinte un raport. 

Cu privire la pct. 58 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât în urma 
dezbaterilor, să transmită Biroului Permanent, un punct de vedere, în care să precizeze că 
potrivit dispoziţiilor art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 şi art. 15, alin. (1) din 
Legea nr. 96/2006, acceptarea calităţii de membru al unui board director poate fi 
considerată ca incompatibilă cu calitatea de parlamentar. 

Cu privire la adresa nr. 345 BP din 5 aprilie 2006, prin care Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea 
domnului deputat Adrian Năstase în vederea formulării unui punct de vedere referitor la 
încălcarea de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 72 alin. (2) din Constituţia României, aspecte reiterate 
prin scrisoarea nr. 31/630 din 2 mai 2006, la care a anexat, în copie, Rezoluţia Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică 
din 17.04.2006, dată în dosarul nr. 146/P/2006, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi 
penale, membrii Comisiei au hotărât următoarele: 

• potrivit prevederilor art. 72 alin. (1) din Constituţia României, republicată,      
“deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru 
opiniile exprimate în exercitarea mandatului”. Aceeaşi dispoziţie se regăseşte şi în 
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cuprinsul art. 22 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
precum şi în art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat; 

• principiul separaţiei puterilor în stat , prevăzut la art. 1 alin. (4) coroborat cu 
prevederile art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, face inadmisibil ca un 
organism din sistemul puterii judecătoreşti să verifice fapte care au legătură cu voturile sau 
cu opiniile politice exprimate de deputaţi sau senatori, în exercitarea mandatului; 

• Comisia juridică nu este abilitată să se pronunţe asupra sesizării Curţii 
Constituţionale, această atribuţie revenind Preşedintelui Camerei Deputaţilor, potrivit 
prevederilor art. 146  lit. e) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 33 lit. e) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Deoarece timpul afectat şedinţei  a fost epuizat, domnul deputat Cornel 
Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru o 
şedinţă ulterioară.  

 
 
  
PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 


