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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 22.03.2007 
Nr. 31/307 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 20- 22 martie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 20 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Daniel 
Buda, Traian Dobre Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, András 
Levente Máté, Eugen Nicolicea, Tamas Sandor, Florentina Toma, Augustin 
Zegrean şi domnul deputat Mircea Costache în locul domnului Lucian Augustin 
Bolcaş. Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Tiberiu Bărbuleţiu, Cristian Valeriu Buzea, Bogdan Ciucă, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, Gheorghe Sârb, Victor Viorel Ponta 
şi Gabriel Zamfir.  
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 21 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, 
Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, 
Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, 
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Tamas Sandor,  
Florentina Toma, Augustin Zegrean, domnul deputat Pantelimon Manta în locul 
domnului deputat Sergiu Andon, domnul deputat Mircea Costache în locul 
domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat Cătălin Buhăianu în 
locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu, domnul deputat Cătălin Matei 
în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat Valentin Boşeac 
în locul domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: 
George Băeşu, Tiberiu Bărbuleţiu, Cristian Valeriu Buzea, Liana Dumitrescu, Ion 
Gonţea şi Gheorghe Sârb. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 22 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, András Levente Máté, Eugen Nicolicea, Florentina Toma şi  
domnul deputat Valentin Boşeac în locul domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. 
Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, 
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Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion 
Gonţea, Mircea Grosaru,  Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor şi 
Augustin Zegrean. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ioan Timiş, 
vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Decizia Curţii Constituţionale nr. 147/2007 referitoare la 
constituţionalitatea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului - raport 

2. 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 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 
59/1934 asupra cecului P.l.x 932/2006 – fond 

4. 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 

5. 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 

6. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 
naţionalitate română P.l.x 51/2007 – fond 

7. Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea 
unor măsuri şi sancţiuni P.l.x 53/2007 – fond 

8. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară P.L.X 629/2006 – fond 

9. 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 

10. 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 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată P.L.X 94/2007 – fond 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.L.X 96/2007 
– fond 

13. 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 
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14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 97/2007 – fond 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
Registrul comerţului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru 
modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, 
precum şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 
în Registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice P.l.x 113/2007 – fond  

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de 
parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului 
"Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea 
acestuia P.L.X 119/2007 – fond  

17. Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 indice 1din Legea 
nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare P.l.x 110/2007 – 
fond  

18. Propunerea legislativă privind republicarea Codului de procedură 
penală P.l.x 114/2007 – fond  

19. Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (2) 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 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din 
Legea nr.114/1996, Legea locuinţei P.l.x 22/2007 – fond 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp P.L.X 93/2007 
– aviz 

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia P.L.X 118/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare între România 
şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 
data de 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la data de 28 noiembrie 2006 P.L.X 
120/2007 – aviz 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil 
proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania 
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Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. P.L.X 121/2007 – aviz 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare 
şi al organizării şi sistematizării teritoriului P.L.X 122/2007 – aviz 

26. Proiectul de Lege pentru susţinerea financiară de către statul român a 
Schitului românesc Prodromu - de la Muntele Athos P.L.X 123/2007 – aviz 

27. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată P.L.X 124/2007 – aviz 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor P.l.x 127/2007 – aviz 

29. 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 

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

31. Continuarea dezbaterilor în vederea deliberării pe baza audierii 
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. 

32. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor P.l.x. 55/2007 – fond  

33. Propunerea legislativă "Legea securităţii naţionale a României" P.l.x 
56/2007 – fond 

34. Propunerea legislativă privind activitatea de informaţii, 
contrainformaţii şi de protecţie P.l.x 57/2007 – fond 

35. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii P.l.x 59/2007 – fond 

36. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
de Informaţii Externe P.l.x 60/2007 – fond  

37. Adresa Secretarului General potrivit căreia Birourile Permanente ale 
celor două Camere au solicitat Comisiilor juridice ca raportul comun şi proiectul 
de hotărâre a Parlamentului privind cererea  Preşedintelui României, referitoare la 
organizarea unui „referendum naţional consultativ cu privire la introducerea 
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului”, să sintetizeze 
punctele de vedere, poziţiile grupurilor parlamentare şi rezultatul votului exprimat 
de către membrii celor două Camere cu prilejul dezbaterilor din şedinţa comună 
din data de 1 martie 2007 (Nr. 312/BP).  
  

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început 

examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi. 
Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat 

respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot această propunere a fost 
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respinsă, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi o 
abţinere).  

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, la care a fost adoptat, cu majoritate de voturi 
amendamentul domnului deputat Florin Iordache (13 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă). 

La articolul unic al legii a fost, adoptat amendamentul domnului 
deputat Florin Iordache. 

Cu privire la punctul referitor la art. 5, alin. (3), domnul deputat 
Florin Iordache a propus eliminarea din iniţiativa supusă examinării, propunere 
care a fost adoptată. Referitor la art. 10 din Legea 3/2000 domnul deputat Florin 
Iordache a propus reformularea. Supus la vot acest amendament a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi(2 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (13 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi domnul Florin Plopeanu, consilier. 

Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii titlul proiectului de lege. Domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin 
Zegrean au depus un amendament scris de modificare a titlului, care supus la vot 
a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, şi la articolul unic al  proiectului de lege a fost depus 
de către domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean amendament de 
modificare, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Art. I din ordonanţa supusă examinării a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi, în forma iniţiatorului. 

La art. 48, alin. (1) lit. a), punct nou introdus, a fost adoptat 
amendamentul Comisiei, cu unanimitate de voturi. După art. 48, alin. (1) lit. a) a 
fost introdusă o literă nouă, lit. a1), ca urmare a adoptării amendamentului 
domnului deputat Florin Iordache. 

La art. 48, alin. (1) lit. g), punct nou introdus, a fost adoptat 
amendamentul Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

La alin. (1) al art. 911, punct nou introdus, a fost formulat un 
amendament de modificare de către deputaţi PSD, care supus la vot a fost respins, 
cu majoritate de voturi (3 voturi pentru). 

Pct. 1 din ordonanţă, referitor la modificarea alin. (3) al art. 911 a fost 
menţinut, cu unanimitate de voturi. 

La punctul nou introdus privind alin. (6) al art. 911, a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere), amendamentul formulat de 
către deputaţii PSD. 

Amendamentul formulat de către deputaţii PSD pentru introducerea 
unui punct nou, privind alin. (9) al art. 911, a fost respins, cu majoritate de voturi 
(4 voturi pentru). 
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La  punctul nou introdus, privind alin. (2) al art. 912, a fost adoptat, 
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), amendamentul formulat de către 
deputaţii PSD. 

La punctul nou introdus, privind alin. (3) al art. 912, a fost adoptat, cu 
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi o abţinere), amendamentul formulat de 
către deputaţii PSD. 

După alin. (6) al art.100, punct nou introdus, deputaţii PSD au propus 
introducerea unui alineat nou, alin. (7), care a fost adoptat, cu majoritate de voturi 
(4 abţineri). 

Pct. 2 din ordonanţă a fost adoptat cu majoritate de voturi (o 
abţinere). 

Pct. 3 din ordonanţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
După pct. 3 a fost introdus un punct nou, referitor la alin. (2) al art. 

139, ca urmare a adoptării amendamentului Comisiei. După acest punct a fost 
introdus un punct nou, referitor la alin. (1) al art. 141, ca urmare a adoptării 
amendamentului deputaţilor PSD (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

La pct. 4 din ordonanţă a fost menţinut, cu majoritate de voturi (o 
abţinere), textul propus de iniţiator. Amendamentul formulat de domnul deputat 
Florin Iordache a fost respins, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru ). 

Preambulul pct. 5 din ordonanţă a fost menţinut cu unanimitate de 
voturi. La lit. a) a fost adoptat amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea, 
cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). La lit. b)-f) a fost menţinut textul din 
ordonanţă.  

Pct. 6 şi 7 din ordonanţă au fost menţinute în forma iniţiatorului. 
După pct. 7 a fost introdus un punct nou, referitor la art. 159, alin. 

(8), ca urmare a adoptării amendamentului domnului deputat Daniel Buda. După 
acest punct a fost introdus un punct nou, referitor la art. 160b, alin. (2), ca 
amendament al Comisiei. 

Pct. 8 din ordonanţă a fost menţinut în forma iniţiatorului. 
La pct. 9 din ordonanţă, referitor la introducerea după alin. (3) al art. 

1602 a două noi alineate, respectiv alin. (31) şi (32), doamna deputat Mirela Elena 
Adomnicăi, a depus un amendament pentru modificarea preambulului alin. (31). 
Supus la vot acest amendament a fost adoptat. Lit. a)-f) ale acestui alineat au fost 
menţinute în forma din ordonanţă. De asemenea, şi alin. (32) a fost menţinut în 
forma din ordonanţă. 

Pct. 10 şi 11 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Amendamentul depus de domnul deputat Florin Iordache la pct. 11 a fost respins. 

După pct. 11 din ordonanţă, deputaţii PSD au propus introducerea 
unor puncte noi. Pentru primul punct, referitor la art. 171, alin. (41), în urma 
discuţiilor membrii Comisiei au hotărât amânarea votării acestuia. Următorul 
punct nou este referitor la modificarea art. 172, alin. (1) şi (5), unde au fost 
adoptate amendamentele deputaţilor PSD. 

 De asemenea, s-a mai aprobat un  amendament referitor la 
modificarea alin. (1) al art. 173 formulat de către domnii deputaţi Florin Iordache 
şi Gheorghe Gabor. După alin. (3) al art. 173 domnii deputaţi Minodora Cliveti şi 
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Ioan Timiş au propus introducerea a două alineate noi, respectiv alin. (4) şi (5). 
Supuse la vot şi aceste amendamente au fost adoptate de către membrii Comisiei. 

Cu privire la amendamentul formulat de către deputaţii PSD, privind 
introducerea unui punct nou, referitor la modificarea art. 176 alin. (1) lit. g) s-a 
hotărât adoptarea acestuia. 

Pct. 12 a fost menţinut în forma din ordonanţă. După acest punct a 
fost introdus un punct nou, referitor la introducerea după alin. (3) art. 201  a unui 
nou alineat, alin. (4) ca amendament al Comisiei, care a fost adoptat. 

Pct. 13 şi 14 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
La pct. 15 din ordonanţă domnul deputat Daniel Buda a solicitat 

amânarea dezbaterii pentru o şedinţă ulterioară. 
Pct. 16-18 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a arătat în 

cuvântul luat că dezbaterile cu privire la această iniţiativă legislativă vor fi reluate 
într-o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat, 
cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în avizare, aflate pe 
ordinea de zi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, s-
a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 13, în fond, al 
ordinii de zi. Membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui raport de respingere 
care să fie transmis plenului Camerei Deputaţilor. 

 
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. 
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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 

reexaminarea proiectului de lege prevăzut la pct. 1 în fond, ca urmare a 
retrimiterii de către plenul Camerei Deputaţilor a pct. 4 din raportul Comisiei.  

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a formulat un 
amendament de modificare a art. 10 din Legea nr. 3/2000. În urma luărilor de 
cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea 
amendamentului formulat. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 

examinarea pct. 31, din ordinea de zi, referitor la continuarea dezbaterilor în 
vederea deliberării pe baza audierii candidaţilor propuşi de Consiliul Superior al 
Magistraturii pentru ocuparea funcţiei de judecător la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, 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 pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de la 
Senat. Şedinţa comună a fost condusă de domnul senator Gyorgy Frunda, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat. 

Domnul senator Peter Eckstein, în cuvântul luat, a precizat că cele 
două Comisii juridice au fost investite de către Birourile Permanente, separat, cu 
examinarea Scrisorii adresate preşedinţilor celor două Camere de către domnul 
Ionel Olteanu, candidat pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului referitoare la suspendarea procedurii de examinare şi avizare 
a candidaturilor. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiilor au subliniat faptul că 
domnul Ionel Olteanu are dreptul, ca în cazul câştigării recursului formulat 
împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pronunţată în 
ziua de 8 martie 2007, să fie audiat de către Comisii ulterior. Supusă la vot 
solicitarea domnului Ionel Olteanu de suspendare a procedurii de avizare a fost 
respinsă, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru, 17 voturi împotrivă şi 4 
abţineri), de către membrii Comisiilor. 

Cu privire la continuarea deliberărilor şi votului pentru candidaţii 
audiaţi în şedinţa din 12 martie 2007, domnul senator Peter Eckstein, în cuvântul 
luat a solicitat ca avizul să se dea pe fiecare candidat în parte. 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat ca votul să fie secret. Supusă 
la vot această propunere a fost respinsă cu majoritate de voturi (9 voturi pentru, 
11 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul senator Gyory Frunda, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot avizarea candidaţilor. Candidatura domnului Corneliu Bârsan a fost avizată cu 
unanimitate de voturi. Candidatura domnului Gheorghe Buta a fost avizată cu 
unanimitate de voturi. Candidatura doamnei Elena Cârcei a fost avizată cu 
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unanimitate de voturi. Candidatura domnului Tudor Panţîru nu a fost avizată 
neîntrunind numărul necesar de voturi (doar 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă 
şi 7 abţineri). Urmează a se întocmi avizul comun care se va transmite Birourilor 
Permanente ale celor două Camere. 

Cu privire la scrisoarea domnului Ionel Olteanu Comisiile vor 
transmite un punct de vedere. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 37, al ordinii de zi, 

în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului. Şedinţa comună a 
fost condusă de domnul senator Peter Eckstein, preşedintele Comisiei juridice a 
Senatului. 

Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat a formulat un 
amendament de modificare a proiectului de hotărâre, care în urma votului 
majoritar exprimat (1 vot împotrivă şi 2 abţineri) a fost adoptat. 

Amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea a fost, de 
asemenea, adoptat, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Supus la vot, proiectul de Hotărâre a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

În urma luărilor de cuvânt, la propunerea domnului senator Antonie 
Iorgovan, domnul senator Peter Eckstein, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
punctul de vedere potrivit căruia acest nou proiect de hotărâre a Parlamentului să 
nu mai fie supus dezbaterii şi votului plenului celor două Camere. Acest punct de 
vedere a fost aprobat cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 33, în fond, al 

ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat 
Costică Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare. 

La dezbateri a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul Ion 
Codescu, secretar de stat şi domnul Paul Dumitriu, consilierul ministrului, din 
partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, domnul Marcel Opriş, director, 
din partea Direcţiei de Informaţii a Apărării, domnul Constantin Tucan, locţiitor 
director general şi domnul Gabriel Boşcodeală, şef serviciu, din partea Serviciului 
de Informaţii Externe, domnul Mihail Calianu, locţiitor şef şi domnul Gheorghe 
Creţan, şef serviciu, din partea Serviciului Român de Informaţii, domnul Romulus 
Surugiu, locţiitor şef, Eugen Iorga, consilier juridic, Elena Matei, consilier juridic 
şi domnul Cătălin Dumitrescu, consilier juridic, din partea Serviciului de Protecţie 
şi Pază, domnul Lucian Pahonţu, director, domnul Alexandru Buruian, adjunct, 
domnul Dorel Nuţu, şef serviciu şi domnul Valentin Preda, şef serviciu, iar din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Florin Nan, director 
general adjunct. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon a solicitat, în cuvântul luat, să fie 
transmisă o adresă către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru a ne 
comunica un punct de vedere în legătură cu iniţiativele legislative aflate pe 
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ordinea de zi comună, precum şi pentru desemnarea unui reprezentant care să 
participe la lucrările şedinţei. 

Domnul deputat Ioan Ghişe, în cuvântul luat, a solicitat ca partidele 
politice să-şi exprime un punct de vedere scris. 

Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă, a precizat 
că prin consens membrii celor două Comisii sunt de acord cu transmiterea unei 
adrese către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi una către partidele politice, în 
vederea formulării unor puncte de vedere. 

 Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă, a 
declarat încheiată şedinţa comună, dezbaterile urmând a fi reluate într-o şedinţă 
ulterioară. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a declarat încheiată şedinţa Comisiei, 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,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 

 


