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COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 19-21 iunie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 19 iunie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Lucian Augustin Bolcaş,
Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan
Ghişe, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Cosmin Popp, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor,
Augustin Zegrean, domnul deputat Mircea Costache în locul doamnei deputat Florina
Ruxandra Jipa, domnul deputat Niculae Mircovici în locul doamnei deputat Liana
Dumitrescu şi domnul deputat Aurel Vainer în locul domnului deputat Mircea Grosaru.
Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu,
Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Florentina Toma şi
Sorin Gabriel Zamfir.
În ziua de 20 iunie 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian
Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Eugen
Nicolicea, Cosmin Popp, Tamas Sandor, Florentina Toma, Augustin Zegrean, domnul
deputat Mihai Voicu în locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu, domnul deputat
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat
Varujan Pambuccian în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu şi domnul deputat
Mihei Andrian Sirojea în locul domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat
domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Cristian
Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Mircea Grosaru Victor
Viorel Ponta şi Gheorghe Sârb.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al
Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la
Bucureşti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înţelegere între Guvernul României şi
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii,
semnată la data de 3 iulie 2001 P.L. x 473/2007 – fond
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2.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate P.L. x 920/2006 - fond
3.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
P.l.x 502/2006 – fond
4.
Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice
P.l.x 503/2006 – fond
5.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L. x 610/2006 – fond
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/1999
privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările ulterioare
P.l.x 328/2007 - fond
7.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive,
precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România P.l.x 334/2007 - fond
8.
Propunerea legislativă pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997
privind taxele judiciare de timbru P.l.x 335/2007 - fond
9.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane P.l.x 342/2007 - fond
10. Proiectul de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, modificată prin Legea
nr.564/2004 P.L.x 380/2007 - fond
11. Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a
notarilor publici şi a activităţii notariale P.l.x 359/2007 - fond
12. Proiectul de Lege privind obligaţia statului de a asigura locuinţă pentru
persoanele care locuiesc într-un imobil naţionalizat care se retrocedează foştilor
proprietari P.L.x 259/2007 – fond
13. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi
pentru modificarea altor legi P.L.x 824/2006 – fond
14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată P.L.x 919/2006 –
fond. Reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui României.
15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 59/1934
asupra cecului P.l. x 932/2006 – fond
16. Propunerea legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996 P.l. x 218/2007 – fond
17. Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de
investiţii "Palatul Parlamentului" P.l. x 398/2007 - fond
18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 598/2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea
dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra
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lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/20 P.L.x 406/2007 – fond
19. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional
din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României P.L.x 426/2007 – fond
20. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006 – fond
21. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii oraşului Basarabi,
judeţul Constanţa, în "Murfatlar" P.l. x 396/2007 – aviz
22. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comunei Toboliu, prin
reorganizarea comunei Girişu de Criş, judeţul Bihor P.l. x 397/2007 - aviz
23. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000 P.l.x 414/2007 – aviz
24. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la
Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului
"Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor
de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o
populaţie de până la 50.000 de locuitori" P.L.x 472/2007 – aviz
25. Adresa Biroului permanent referitoare la atitudinea şi comportamentul
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua de 19 februarie 2007 (Nr. 415BP)
26. Examinarea Raportului de activitate al Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării pe anul 2006 (54DST). Şedinţă comună a Comisiilor juridice,
a Comisiilor pentru drepturile omului şi a Comisiilor pentru egalitate de şanse din cele
două Camere ale Parlamentului.
27. Adresa Instituţiei Avocatului Poporului referitoare la anumite solicitări
formulate de adjuncţii Avocatului poporului (611BP). Şedinţă comună a Comisiilor
juridice ale Parlamentului.
28. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
(P.L.x 475/2007) – fond
29. Proiect de Lege privind înregistrarea operaţiunilor comerciale dintre agenţii
economici prin mijloace electronice P.L.x 432/2007 - fond
Şedinţa Comisiei a în început cu examinarea pct. 26, în fond, al ordinii de
zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului, ai Comisiilor pentru
drepturile omului şi ai Comisiilor pentru egalitate de şanse din cele două Camere ale
Parlamentului.
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Florin Iordache,
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Asztalos Csaba, preşedinte, doamna
Corina Nicoleta Comşa, vicepreşedinte, doamna Anamaria Panfile, membru, domnul
Dezideriu Gherghely, membru şi domnul Dragoş-Tiberiu Niţă, membru.
Domnul Asztalos Csaba, preşedintele Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării a făcut o scurtă prezentare a Raportului de activitate al
Consiliului pe anul 2006.
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Au luat cuvântul domnii parlamentari Puiu Haşoti, Nicolae Vlad Popa,
Daniel Buda, Andras Levente Mate, Gavrilă Vasilescu, Minodora Cliveti, Augustin
Zegrean, Lia Ardelean, Nicolae Iorga, Nicolae Păun şi Florin Iordache, pentru a-şi
exprima punctele de vedere şi pentru a adresa întrebări.
Domnul deputat Nicolae Păun, în cuvântul luat, a propus întocmirea unui
raport favorabil. Supusă la vot această propunere, a fost adoptată, cu majoritate de voturi
(o abţinere).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 27, al ordinii de zi, în
şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului.
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Florin Iordache,
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Avocatului
Poporului, domnul Ionel Oprea, adjunctul Avocatului Poporului şi domnul Cristian
Cristea, secretar general.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii
Comisiilor, cât şi invitaţii.
În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două Comisii au hotărât să
transmită un punct de vedere favorabil Birourilor Permanente reunite.
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al
ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Florin
Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat,
domnul Pavel Abraham, chestor, domnul Ovidiu Simina, consilier.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiilor, cât şi invitaţii.
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.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi.
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 şedinţei comune au continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al
ordinii de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Oficiului
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, domnul Paul Naidin, director
general adjunct. Domnul deputat Costica Canacheu, a participat la lucrările şedinţei şi în
calitate de iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii celor
două Comisii, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus atenţiei
cererea de reexaminare a Preşedintelui României.
În cuvântul luat, domnii deputaţi Gheorghe Gabor, Traian Dobre şi Ioan
Ghişe, au precizat că nu susţin adoptarea acestei legi, deoarece încalcă prevederile art. 3
din Acordul între părţile Tratatului Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor,
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adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997, ratificat de România prin Legea nr. 423/2004,
precum şi pe cele ale art. 7 din Acordul între România şi Uniunea Europeană privind
procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles
la 22 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 267/2005.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
titlul legii, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Articolul unic al legii a fost, de asemenea adoptat, cu majoritate de voturi (3
voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Supusă la vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată, cu majoritate de voturi
(3 voturi împotrivă şi 2 abţineri), în forma adoptată de Senat.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii de
zi, în şedinţă separată.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marian Pătuleanu, secretar de stat,
domnul Ovidiu Simina, consilier, iar din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul
Mircea Angelescu, director general şi Ionuţ Corduneanu, consilier al ministrului. Din
partea Academiei Române, a participat domnul Bogdan Alexandru, preşedinte executiv
Fundaţiei Patrimoniul Academiei. De asemenea, la dezbateri a participat şi domnul
deputat Valeriu Tabără, în calitate de iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii celor
două Comisii, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a spus dezbaterii şi
apoi votului, titlul proiectului de lege, care fost modificat de către membrii Comisiei
pentru respectarea normelor de tehnică legislativă.
La articolul unic a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul
Comisiei. La art. I al articolului unic, referitor la introducerea după alin. (21) al art. 4, a
unui nou alineat (22), a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei.
După alin. (22), domnul deputat Florin Iordache a propus introducerea unui nou alineat,
alin. (23), propunere care a fost adoptată de membrii Comisiei.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marian Pătuleanu, secretar de stat,
domnul Ovidiu Simina, consilier, iar din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, domnul
Mircea Angelescu, director general şi Ionuţ Corduneanu, consilier al ministrului. De
asemenea, la dezbateri a participat şi domnul senator Corneliu Vadim Tudor, în calitate
de iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Ioan Ghişe, susţinut şi de domnul deputat Niculae
Mircovici, în cuvântul luat, a precizat că nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative.
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Domnul deputat Florin Iordache, a arătat că Grupul PSD susţine adoptarea
proiectului de lege aflat în dezbatere şi solicită amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă
ulterioară în vederea examinării amendamentelor depuse.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a precizat că pentru
dezbaterea acestei iniţiative legislative ar fi necesar un punct de vedere al Rabinului Şef
al evreilor din România.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat să se ceară un
punct de vedere şi de la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, precum şi de la
Ministerul Culturii şi Cultelor, în legătură cu existenţa unei comisii, care se ocupă de
situaţia pe care doreşte să o reglementeze iniţiatorul prin promovarea acestui iniţiative
legislative. De asemenea, domnul deputat Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor
pentru o şedinţă ulterioară, în vederea transmiterii acestor solicitări.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
propunerea de amânare formulată, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot
pentru şi o abţinere), precizând că vor fi transmise adresele solicitate către instituţiile
competente.
Lucrările Comisiei juridice au continuat, cu examinarea pct. 11, în fond, al
ordinii de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Nicoleta Miclăuş, consilier, iar din partea Uniunii Naţionale a
Notarilor Publici din România, domnul Viorel Mănescu, preşedinte si doamna Doina
Rotaru, notar.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnii deputaţi Gheorghe Gabor, Bogdan Liviu Ciucă şi Traian Dobre, în
cuvântul luat au arătat că nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative şi au solicitat
respingerea ei.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (16 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi o abţinere).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 16, în fond al ordinii de
zi, pentru reexaminare.
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Nicoleta
Miclăuş, consilier, doamna Anda Mitu, consilier, din partea Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, domnul Marian Pătuleanu, secretar de stat, domnul Ovidiu
Simina, consilier, din partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, domnul
Viorel Mănescu, preşedinte şi doamna Doina Rotaru, notar, iar din partea Agenţiei
Naţionale pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Robert Tatu, director
general, domnul Orest Oancea, director şi domnul Cătălin Bădin, şef serviciu.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să menţină raportul iniţial de respingere a propunerii legislative.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 19, în fond, al
ordinii de zi.
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, domnul Marian Pătuleanu, secretar de stat, domnul Ovidiu Simina,
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consilier. Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a precizat că susţine
adoptarea acestei iniţiative legislative.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi
apoi votului titlul proiectului de lege. În urma luărilor de cuvânt, s-a formulat
amendament de modificare a titlului din proiect de lege pentru respingerea ordonanţei
în proiect de lege pentru aprobarea ordonanţei, care a fost adoptat, cu unanimitate de
voturi.
La articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat cu unanimitate de
voturi, amendamentul Comisiei.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege, cu amendamentele admise, care a fost adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al
ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să menţină raportul iniţial de respingere.
Cu privire la pct. 17, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere), să propună respingerea iniţiativei
legislative. La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Cristian Stamate, director.
Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea pct. 20, în fond, al ordinii
de zi, trimis spre reexaminare ca urmare a cererii Preşedintelui României.
Domnul deputat Florin Iordache a depus două amendamente, referitoare la
art. 21, alin. (2) şi art. 25, alin. (5) şi (6).
În urma luărilor de cuvânt şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au
hotărât adoptarea acestor amendamente, cu majoritate de voturi (2 abţineri). Supusă la
vot, legea în ansamblul ei, a fost adoptată, cu majoritate de voturi (2 abţineri).
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu
examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în
avizare.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă),
avizarea negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 29, în fond, al ordinii de
zi.
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La dezbateri a participat domnul deputat Varujan Pambuccian, în calitate de
iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiilor, cât şi invitatul.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a precizat că în data
de 4 iunie 2007 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, sesizată, de
asemenea, spre dezbatere în fond, a transmis Comisiei juridice un raport preliminar.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi
apoi votului, titlul proiectului de lege. În urma votului unanim exprimat, membrii
Comisiei au adoptat titlul iniţiative supuse examinării.
Titlul Cap. I a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi.
La art. 1 şi 2 au fost adoptate amendamentele Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 3 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma primită de la Senat.
Preambulul art. 4 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. La lit. a) a fost
adoptat amendamentul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Lit. b)
şi c) au fost adoptate în forma venită de la Senat. La lit. d) a fost adoptat amendamentul
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Lit. e)-g) au fost adoptate în
forma Senatului. Lit. h) şi i) au fost adoptate amendamentele Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
Titlul Cap. II a fost, adoptat, cu unanimitate de voturi.
La art. 5 a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 6 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în forma de la Senat.
Titlul Secţiunii 1 a fost adoptat fără modificări.
Alin. (1) al art. 7 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. La alin. (2) a fost
adoptat amendamentul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 8 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Alin. (1) al art. 8 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. La alin. (2) a fost
adoptat amendamentul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
La art. 10 a fost adoptat amendamentul de eliminare propus de Comisia
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 11, devenit art. 10 prin renumerotare, a fost adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Titlul Secţiunii a 2-a fost adoptat fără modificări.
Alin. (1) al art. 12, devenit art. 11 prin renumerotare, a fost modificat prin
amendamentul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Alin. (2) a fost
adoptat în forma primită de la Senat.
Titlul Secţiunii a 3-a fost adoptat fără modificări.
Art. 13, devenit art. 12, a fost adoptat în forma Senatului. După alin. (4) al
art. 13 a fost introdus un alineat nou, alin. (5), ca amendament al Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Titlul Cap. III a fost modificat prin amendamentul Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
La art. 14-16, devenite art. 13-15, au fost adoptate amendamentele Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
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La preambulul art. 17, devenit art. 16, a fost adoptat, amendamentul
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Alin. (2) şi (3) ale acestui
articol au fost eliminate prin adoptarea amendamentului Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 18 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
La titlul Cap. IV a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
Preambulul art. 19, devenit art. 17, a fost adoptat în forma primită de la
Senat. Lit. a) şi b) ale acestui articol au fost eliminate prin adoptarea amendamentului
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 20, devenit art. 18, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Titlul Cap. V a fost modificat prin amendamentul Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Alin. (1) al art. 21, devenit art. 19, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La alin. (2) a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor.
La art. 22, devenit art. 20, a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Titlul Cap. VI a fost adoptat în forma Senatului.
Art. 23, devenit art. 21, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La art. 24, devenit art. 22, la alin. (1) şi (2) au fost adoptate amendamentele
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Alin. (3) şi (4) au fost
menţinute în forma venită de la Senat.
La art. 25, devenit art. 23, a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Titlul Cap. VII a fost adoptat în forma de la Senat.
Art. 26 şi 27, devenite art. 24 şi 25, au fost menţinute în forma de la Senat.
Titlul Cap. VIII a fost adoptat în forma de la Senat.
La art. 28, devenit art. 26, a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Titlul Cap. IX a fost adoptat în forma de la Senat.
La art. 29, devenit art. 27, lit. a) şi b) au fost eliminate prin adoptarea
amendamentului Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Lit. c) a fost
menţinută în forma primită de la Senat, devenind prin renumerotare lit. a). La lit. d)-f),
de asemenea renumerotate, au fost adoptate amendamentele Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor.
La art. 30 şi 31, devenite art. 28 şi 29, au fost adoptate amendamentele
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Titlul Cap. X a fost adoptat în forma venită de la Senat.
Art. 32, devenit art. 30, a fost modificat prin amendamentul Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Art. 33, devenit art. 31, a fost menţinut în forma primită de la Senat. După
acest articol a fost introdus un articol nou, art. 32, ca amendament al Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 28, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, din partea Ministerului pentru Relaţia cu
Parlamentul, domnul Mihai Voicu, ministru.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi
apoi votului titlul proiectului de lege. În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au
adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă), titlul proiectului
de lege în forma iniţiatorului.
Preambulul art. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi
4 voturi împotrivă).
Cap. I a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 4 voturi
împotrivă).
Pct. 1-4 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 4
voturi împotrivă). Amendamentele de eliminare depuse de domnii deputaţi Ioan Aurel
Rus şi Mircea Costache au fost respinse, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru şi 14
voturi împotrivă).
Pct. 5 a fost eliminat prin amendamentul formulat de domnul deputat Florin
Iordache, care a fost adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Pct. 6 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 4 voturi
împotrivă).
Pct. 7 a fost eliminat prin amendamentul domnului deputat Florin Iordache,
care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La pct. 8 a fost adoptat amendamentul de eliminare depus de domnii
deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea Costache, susţinut şi de domnul deputat Daniel Buda.
Pct. 9 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă şi o abţinere). Amendamentele pentru completarea acestui titlu depuse de
către Guvern au fost retrase.
Cap. II a fost menţinut în forma iniţiatorului.
La pct. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul de
eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea Costache.
Pct. 2 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă şi 3 abţineri).
La pct. 3 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru şi o
abţinere), amendamentul de eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi
Mircea Costache.
Pct. 4-6 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (4 abţineri).
La pct. 7 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă),
amendamentul de eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea
Costache.
Pct. 8 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 4 abţineri).
La pct. 9 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul de
eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea Costache.
Pct. 10 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (16 voturi pentru, 1 vot
împotrivă şi o abţinere). Amendamentul de eliminare depus de domnii deputaţi Ioan
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Aurel Rus şi Mircea Costache a fost respins, cu majoritate de voturi (1 vot pentru şi o
abţinere).
Cap.III a fost adoptat, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 5 voturi
împotrivă), amendamentul de eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi
Mircea Costache a fost respins, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 5 voturi
împotrivă).
Pct. 1 fost eliminat prin adoptarea, cu unanimitate de voturi, a
amendamentului formulat de către domnul deputat Augustin Zegrean.
Pct. 2-4 au fost adoptate, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o
abţinere). La pct. 2 a fost respins, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă), amendamentul formulat de către Grupul PD.
Cap.IV a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Pct. 1 şi 2 au fost eliminate, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o
abţinere), prin adoptarea amendamentului domnilor deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea
Costache.
Pct. 3-5 a fost adoptate, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Amendamentele de eliminare depuse de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea
Costache la pct. 4 şi 5 au fost respinse, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă).
Cap.V a fost eliminat prin amendamentul Comisiei juridice.
Comisia juridica a adoptat, cu majoritate de voturi (3 abţineri) au
amendament de introducere a unui capitol nou referitor la Cultură, care a devenit Cap.V.
Cap.VI a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Pct. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 2 voturi
împotrivă şi o abţinere), iar amendamentul de eliminare depus de domnii deputaţi Ioan
Aurel Rus şi Mircea Costache a fost respins, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 13
voturi împotrivă şi o abţinere).
Pct. 2 a fost eliminat prin amendamentul formulat de domnul deputat
Florin Iordache, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Amendamentele depuse de Guvern pentru completarea acestui capitol cu
două poziţii noi au fost adoptate, cu majoritate de voturi (o abţinere). Amendamentele
depuse de Ministerul Sănătăţii pentru completarea acestui capitol cu două poziţii noi au
fost respinse, cu unanimitate de voturi.
Cap.VII a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Pct. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (4 abţineri).
La pct. 2 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul de
eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea Costache.
Cap.VIII a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Pct. 1 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), iar
amendamentul de eliminare depus de domnii deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea
Costache a fost respins, cu majoritate de voturi (1 vot pentru).
Pct. 2 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului Comisiei juridice.
Pct. 3 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului depus de domnii
deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea Costache.
Pct. 4 şi 5 au fost eliminate prin adoptarea amendamentelor Comisiei
juridice.
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Pct. 6 a fost eliminat prin adoptarea amendamentului depus de domnii
deputaţi Ioan Aurel Rus şi Mircea Costache.
Propunerea Guvernului de introducere a unei poziţii noi după pct. 6 a fost
retrasă.
Cap.IX a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
De asemenea, şi poziţia 1 de la acest capitol a fost adoptată, cu unanimitate
de voturi.
Cap.X a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Pct. 1-3 au fost eliminate prin amendamentul Comisiei juridice.
Guvernul a propus introducerea a două poziţii noi după pct. 3, prin
amendamentele depuse. Cu privire la pct. 4 propunerea a fost retrasă. Referitor la
introducerea pct. 5, membrii Comisiei au hotărât adoptarea, cu unanimitate de voturi.
Cap.XI a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Art. 2 al proiectului de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, de către
membrii Comisiei.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi
(12 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al ordinii de
zi, ca urmare a cererii de reexaminare a Preşedintelui României.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât respingerea cererii
de reexaminare, cu unanimitate de voturi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat încheiată
şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul afectat lucrărilor Comisiei
fiind epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate pentru o
şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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