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COMISIA JURIDICĂ,
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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 12-14 martie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 12 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, András Levente Máté,
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Gabriel Zamfir, Augustin Zegrean, domnul deputat
Mircea Puşcă în locul domnului Ioan Timiş, domnul deputat Gheorghe Valeriu în
locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu, şi domnul deputat Horea Uiroreanu în
locul domnului deputat Traian Dobre. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra
Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Bogdan
Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor şi
Florentina Toma.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 13 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Daniel Buda, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, domnul
deputat Cătălin Micula în locul domnului deputat Ioan Ghişe, şi domnul deputat
Marton Arpad în locul domnului deputat Andras Levente Mate. Au absentat domnii
deputaţi: Florin Iordache, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela
Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Tiberiu Bărbuleţiu,
Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Liviu Bogdan Ciucă, Liana
Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta,
Florentina Toma, Augustin Zegrean şi Gabriel Sorin Zamfir.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 14 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Florin Iordache (substituit în prima parte a şedinţei de către domnul deputat
Alexandru Mazăre), George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu,
Daniel Buda, Bogdan Ciucă (substituit în parteaa doua a şedinţei de către domnul
deputat Ioan Ţundrea), Traian Dobre (substituit în prima parte a şedinţei de către
domnul deputat Marin Almăjanu), Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea
Grosaru, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma,
Augustin Zegrean, domnul deputat Aurel Vainer în locul doamnei deputat Liana
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Dumitrescu, domnul deputat Iuliu Nosa în locul domnului deputat Cristian Sorin
Dumitrescu şi domnul deputat Corneliu Dida în locul domnului deputat Victor Viorel
Ponta. Au absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu
Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, András Levente Máté şi
Gabriel Zamfir.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat
Florin Iordache.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Adresa Secretarului General potrivit căreia Birourile Permanente ale
celor două Camere au solicitat Comisiilor juridice întocmirea unui proiect de
hotărâre care să reflecte punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului
iniţiat de Preşedintele României (Nr. 54/DST). Şedinţă comună cu Comisia juridică a
Senatului.
2.
Audierea candidaţilor propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii
pentru ocuparea funcţiei de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Şedinţă comună cu Comisia juridică a Senatului.
3.
Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.X 502/2005 - fond
4.
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
5.
Propunerea legislativă privind modificarea Art. II din Legea
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali P.l.x 54/2007 – fond
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din
Legea nr.114/1996, Legea locuinţei P.l.x 22/2007 – fond
7.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate P.L.X 920/2006-fond
8.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea
59/1934 asupra cecului P.l.x 932/2006 – fond
9.
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
P.L.X 43/2007 – fond
10. Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
P.L.X 44/2007 – fond
11. Propunerea legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet
de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional
Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi reglementarea
situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din judeţul Constanţa
P.l.x 48/2007 – fond
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12. Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege
nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma
(greco-catolică) P.l.x 49/2007 – fond
13. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de
naţionalitate română P.l.x 51/2007 – fond
14. Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor
măsuri şi sancţiuni P.l.x 53/2007 – fond
15. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară P.L.X 629/2006 – fond
16. 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
17. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003
privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, pentru bunurile
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 10 februarie 1947 P.l.x
104/2007 - fond
18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.87/2006 P.l.x 41/2007 – aviz
19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
P.l.x 42/2007 – aviz
20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase
neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" -S.A. P.L.X 86/2007 – aviz
21. Propunerea legislativă pentru completarea art.34² din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere P.l.x 87/2007 – aviz
22. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 adoptată prin Legea 337/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii P.l.x 88/2007 – aviz
23. Propunerea legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de
pensionari beneficiari ai facilităţilor reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin
Legea nr.565/2004 P.l.x 89/2007 – aviz
24. Propunerea legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a
art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor
din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat P.l.x
91/2007 – aviz
25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2003
privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp P.L.X 93/2007 – aviz
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26. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru
un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa P.l.x 95/2007 –
aviz
27. Propunerea legislativă privind stimularea promovării surselor
regenerabile de energie P.l.x 98/2007 – aviz
28. Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 99/2007 –
aviz
29. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu
modificările şi completările ulterioare P.l.x 100/2007 – aviz
30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale P.l.x 101/2007 –
aviz
31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale P.l.x 102/2007 –
aviz
32. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea dispoziţiilor
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
P.l.x 103/2007 – aviz
33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
P.l.x 106/2007 – aviz
34. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 P.l.x
108/2007 – aviz
35. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal P.l.x 109/2007 – aviz
36. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind
certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar
P.l.x 111/2007 – aviz
37. Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a
monumentelor din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional P.l.x 112/2007 –
aviz
38.
Scrisoarea Secretarului General cu privire la atitudinea şi
comportamentul manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în data de 19 februarie
2007.
39.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr.
249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali (Nr. 64BP)
40. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor P.l.x. 55/2007 – fond
41. Propunerea legislativă "Legea securităţii naţionale a României" P.l.x
56/2007 – fond
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42. Propunerea legislativă privind activitatea de informaţii, contrainformaţii
şi de protecţie P.l.x 57/2007 – fond
43. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
Român de Informaţii P.l.x 59/2007 – fond
44. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
Informaţii Externe P.l.x 60/2007 – fond
45. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local P.L.X
107/2007 – aviz

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început în
şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări a Senatului, cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii
Comisiei drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat. Şedinţa comună a fost
condusă de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.
Şedinţa comună a început cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri au participat doamna Elena Cârcei, domnul Corneliu
Bârsan, domnul Tudor Panţîru şi domnul Gheorghe Buta, în calitate de candidaţi
propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru ocuparea funcţiei de judecător
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Au luat cuvântul invitaţii pentru prezentarea C.V.-ului şi pentru a
răspunde la întrebările adresate de către domnii parlamentari.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot
încheierea procedurii de ascultare a candidaţilor, care a fost adoptată, cu unanimitate
de voturi.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 1 din ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice
a Senatului.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a arătat că
referitor la adresa Secretarului General potrivit căreia Birourile Permanente ale celor
două Camere prin care s-a solicitat Comisiilor juridice întocmirea unui proiect de
hotărâre care să reflecte punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului
iniţiat de Preşedintele României, au fost formulate două variante de lucru.
Domnul deputat Ioan Ghişe, în cuvântul luat a solicitat să fie luat în
discuţie proiectul de hotărâre potrivit căruia organizarea unui referendum nu este
oportună şi necesară, precum şi faptul ca în proiectul de hotărâre să nu fie cuprinsă o
motivaţie.
Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat sa nu fie
exprimat nici un punct de vedere şi să fie trimisă înapoi adresa Biroului Permanent.
Supusă la vot această propunere a fost respinsă, cu majoritate de voturi (3 voturi
pentru şi 5 abţineri).
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Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat, a solicitat
transmiterea unui adrese către Birourile Permanente reunite prin care să ceară ca
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului să sesizeze Curtea Constituţională.
Supusă la vot această propunere a fost respinsă, cu majoritate de voturi (13 voturi
pentru, 5 voturi împotrivă şi o abţinere).
Supusă la vot propunerea de exprimare a punctului de vedere potrivit
căruia organizarea referendumului nu este oportună şi necesară, a fost adoptată cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 3 abţineri).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a declarat
încheiate lucrările şedinţei comune.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu
examinarea pct. 1, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi cu cei ai Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna deputat Lia
Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.
Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă a
suspendat lucrările şedinţei comune din lipsă de cvorum.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat, cu
examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în avizare, aflate pe
ordinea de zi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, s-a hotărât amânarea
avizării pentru o şedinţă ulterioară.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă).
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi
pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi (5 abţineri), cu amendament de
modificare din lege de respingere a ordonanţei în lege de aprobare, atât la titlu, cât şi
la articolul unic.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă), cu un
amendament al domnilor deputaţi Gheorghe Gabor, Traian Dobre şi Aurel Vainer. La
examinarea acestui punct al ordinii de zi a fost prezent şi domnul senator Dan
Voiculescu, în calitate de iniţiator.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii
de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare.
La dezbateri au participat din partea Ministerului Transporturilor,
Construcţiei şi Turismului, domnul Alexandros Galiatatos, secretar de stat, domnul
Daniel Achim, consilier şi doamna Carmen Pop, consilier. La dezbateri a participat şi
domnul deputat Alexandru Mazăre, în calitate de iniţiator.
Domnii deputaţi Tamás Sándor şi Gheorghe Gabor au solicitat
respingerea acestei propuneri legislative. Supusă la vot această propunere de
respingere a iniţiativei legislative a fost respinsă, cu majoritate de voturi (10 voturi
pentru, 14 voturi împotrivă şi o abţinere).
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
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Art. 2 a fost eliminat, cu unanimitate de voturi, ca urmare a acceptării
amendamentului domnului deputat Aurel Vainer.
La solicitarea domnului deputat Traian Dobre dezbaterile cu privire la
această iniţiativă legislativă vor fi reluate într-o şedinţă ulterioară. Cu unanimitate de
voturi membrii Comisiilor au fost de acord cu această propunere.
Referitor la pct. 12 şi 13 din ordinea de zi, cu a căror dezbatere pe fond
este sesizată atât Comisia juridică, cât şi Comisia pentru drepturile omului, membrii
celor două Comisii au hotărât ca iniţiativele legislative să fie examinate în şedinţe
separate să se întocmească un raport preliminar, care să cuprindă punctele de vedere
ale fiecărei comisii, după care să fie adoptat un raport comun.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii
de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională. Şedinţa comună a fost condusă alternativ de domnul deputat
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice şi de către domnul deputat Mihai
Stănişoară, preşedintele Comisiei pentru apărare.
La dezbateri a participat din partea ORNIS, domnul Paul Naidin,
director.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiilor, cât şi invitatul.
Domnul deputat Mihai Stănişoară, preşedintele de şedinţă, a spus
dezbaterii şi apoi votului articolul unic al propunerii legislative, care a fost adoptat în
forma de la Senat, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 40, 41, 42, 43 şi 44 membrii celor două Comisii au
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat în şedinţă separată cu examinarea pct. 9,
în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, doamna Violeta Belegante, şef serviciu,
doamna Claudia Roşianu, consilier şi doamna Stoica Melinda Elena, consilier. Din
partea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România,
domnul Arin Stănescu, preşedinte şi domnul Gheorghe Piperea, vicepreşedinte.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul proiectului ce lege. Domnul deputat Mircea Grosaru a formulat
un amendament la titlu, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei continuarea
dezbaterilor cu privire la acest punct al ordinii de zi a fost amânată pentru o şedinţă
ulterioară pentru a putea lua cunoştinţă de amendamentele depuse.
Supusă la vot propunerea de amânare a fost adoptată, cu majoritate de
voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 38, în fond, al ordinii de
zi.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, domnul deputat Cornel
Ştirbeţ şi doamna Georgeta Ionescu, Secretar General al Camerei.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a arătat în cuvântul luat că s-a prezentat
la şedinţa Biroului permanent conform art. 13, alin. (1) lit. b) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
Domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean, în cuvântul luat au
solicitat invitarea membrilor Biroului Permanent la şedinţa Comisiei. Supusă la vot
această propunere a fost respinsă, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru, 7 voturi
împotrivă şi 3 abţineri).
Domnul deputat Eugen Nicolicea a solicitat, în cuvântul luat, ca
deliberarea să se facă în şedinţă secretă. Supusă la vot această propunere a fost
adoptată, cu majoritate de voturi (3 abţineri ).
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere domnul deputat
Eugen Nicolicea, domnul deputat Daniel Buda, domnul deputat Sergiu Andon şi
domnul deputat Gheorghe Gabor.
S-a formulat o propunere de sancţionare a domnului deputat Cornel
Ştirbeţ, potrivit prevederilor art. 213, alin. (1), lit. e) şi 218, alin. (2), cu interzicerea
participării la lucrările Camerei Deputaţilor pe timp de o zi. Supusă la vot această
propunere nu a fost adoptată, fiind exprimate 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3
abţineri. Se va transmite în acest sens un răspuns Biroului Permanent.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 39, în fond, al ordinii de
zi.
Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat, a solicitat
modificarea raportului iniţial, cu precizarea că punctul referitor la alin. (2) al art. II să
nu mai fie menţinut, urmând a se face precizarea numai pentru alin. (1) şi (3) ale art.
II. Supusă la vot această propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de
zi.
La solicitarea Comisiei pentru administraţie publică sesizată spre
dezbatere în fond, alături de Comisia juridică, dezbaterile cu privire la acest punct al
ordinii de zi au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat
încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat
dezbaterilor a fost 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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