PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 09.05.2007
Nr. 31/580

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 7-8 mai 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 7 mai 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Ioan Timiş, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea,
Andras Levente Mate şi Gheorghe Sârb. Au absentat domnii deputaţi: George
Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu,
Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian Valeriu Buzea,
Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Mircea
Grosaru, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor, Florentina Toma,
Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin Zegrean.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 8 mai, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe,
Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Tamas Sandor, Florentina
Toma, Gheorghe Sârb, domnul deputat Dumitru Avram în locul doamnei deputat
Florina Ruxandra Jipa, domnul deputat Teodor Niţulescu în locul doamnei deputat
Mirela Elena Adomnicăi, domnul deputat Tiberiu Muşetescu în locul domnului
deputat Răzvan Bobeanu, domnul deputat Constantin Amarie în locul domnului
deputat Cristian Sorin Dumitrescu, domnul deputat Cătălin Matei în locul
domnului deputat Eugen Nicolicea şi doamna deputat Aurelia Vasile în locul
domnului deputat Victor Viorel Ponta. Au absentat domnii deputaţi: Tiberiu
Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian Valeriu Buzea, Liviu
Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin Zegrean.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
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
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2.
Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură
penală P.l. x 933/2006 - 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 organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară P.L.X 629/2006 – fond
5.
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
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 Codul familiei, republicată P.L.x 149/2007 – fond
7.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L. x 610/2006 – fond
8.
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
9.
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
10. Propunerea legislativă privind modalitatea de semnare a documentelor
oficiale P.l.x 233/2007 – fond
11. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Legea
nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru P.l.x 243/2007 – 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. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de
naţionalitate română P.l.x 51/2007 – fond
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor
regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană P.L.x
192/2007 – fond
15. Proiectul de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi
tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru
înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de
proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică şi pentru
scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol P.L. x 198/2007 – fond
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul
justiţiei P.L. x 230/2007 fond
17. Propunerea legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea
temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care
după 21 decembrie 1989 au acţionat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv
pentru separatism teritorial P.l. x 285/2007 – fond
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18. Propunerea legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie
în România P.l. x 294/2007 – fond
19. Propunerea legislativă privind profesiile liberale P.l. x 931/2006 –
fond
20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21
din 1 martie 1991 privind Cetăţenia română P.l. x 801/2006 – fond
21. 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
22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente P.L x 72/2007 – punct de vedere
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi P.l. x 185/2007 aviz
24. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin
reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş P.l.x 188/2007 – aviz
25. Proiectul de Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare între
România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura
municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17
noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006 P.L.x 260/2007 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului V privind resturile
explozive de război, adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la
Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme
clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau
care ar lovi fără discriminare P.L.x 261/2007 – aviz
27. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii
frontierei, semnat al Bucureşti la 21 decembrie 2006 P.L.x 262/2007 – aviz
28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
gazelor nr.351/2004 P.l. x 267/2007 – aviz
29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2007
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor
publice P.L. x 269/2007 – aviz
30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător P.L. x 270/2007 – aviz
31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2007
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al
locuinţelor de serviciu P.L. x 272/2007 – aviz
32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor
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structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă P.L. x 273/2007 –
aviz
33. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de
carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
P.L. x 274/2007 – aviz
34. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional P.L. x 275/2007 – aviz
35. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1994
privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi P.L.
x 276/2007 – aviz
36. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern P.L. x 278/2007 – aviz
37. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public P.L. x 279/2007 – aviz
38. Proiectul de Lege privind atribuirea unei locuinţe celui mai tânăr
veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru medalii de război şi
supravieţuitor al unui lagăr nazist P.L. x 280/2007 – aviz
39. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale P.l. x 281/2007 – aviz
40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.325
din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică P.l. x
282/2007 – aviz
41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.351
din 14/07/2004, Legea gazelor P.l. x 283/2007 – aviz
42. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă
nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor P.l. x 284/2007
– aviz
43. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă
nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.265/2006 P.l. x 286/2007 – aviz
44. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu destinaţia
de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe
actului medical P.l. x 287/2007 – aviz
45. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici P.l. x 288/2007 – aviz
46. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2007
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din
învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic P.L. x 289/2007 – aviz
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47. Proiectul de Lege privind controlul şi conduita personalului cu
atribuţii de control P.L. x 290/2007 – aviz
48. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice P.L. x 291/2007 – aviz
49. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
funcţionarilor publici P.l. x 292/2007 – aviz
50. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere P.l. x
293/2007 – aviz
51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346
din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării interprinderilor mici şi
mijlocii P.l. x 295/2007 – aviz
52. Propunerea legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară
de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriaşi a locuinţelor de serviciu P.l. x
296/2007 – aviz
53. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l. x 297/2007 – aviz
54. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.376 din
28/09/2004 cu privire la bursele private P.l. x 298/2007 – aviz
55. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit
prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la
13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanţare între România, Banca
Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România S.A., Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la
Bucureşti la 6 noiembrie 2000 P.L. x 299/2007 – aviz
56. Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar P.L. x 304/2007 – aviz
57. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind
vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice P.l. x 305/2007 – aviz
58. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar P.l. x 307/2007 – aviz
59. Reexaminarea Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru
IMM-urile din industria berii P.l. x 723/2006 – aviz
60. Propunerea legislativă pentru completarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001 P.l. x 246/2007 – aviz
61. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie
2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006) P.l. x
263/2007 – aviz
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62. Adresa Biroului permanent referitoare la atitudinea şi comportamentul
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua de 19 februarie 2007 (Nr.
415BP).
63. Cererea din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării referitoare la petiţia depusă de domnul Mareşi Dumitru, fost deputat
în Parlamentul României în perioada 1992-1992 (Nr. 358).
64. Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor
Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (P.L.x
179/2007) - fond
Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea pct. 22, al ordinii
de zi.
În urma examinării documentaţiei primite, membrii Comisiei juridice
au constatat că raportul suplimentar asupra proiectului de lege pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente, întocmit de Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, respectă atât
prevederile constituţionale referitoare la dreptul de proprietate, cât şi pe cele
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi.
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. 23, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută 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, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea favorabila, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, membrii
Comisiei au hotărât avizarea favorabila, cu unanimitate de voturi, cu două
amendamente admise, potrivit cărora proiectul de lege pentru respingerea
ordonanţei devine proiect de lege pentru adoptarea ordonanţei.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă).
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 48, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 52, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere).
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 53, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 54, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 55, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 56, în avizare, Comisia
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 57, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 58, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la pct. 59, în avizare, Comisia a hotărât, cu majoritate de
voturi (9 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de
lege în forma adoptată de Senat.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 60, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 61, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat
cu examinarea pct. 64, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Atilla Marko, secretar de stat.
În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), menţinerea raportului anterior.
Referitor la pct. 13, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale, membrii celor două Comisii au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o
şedinţă ulterioară, la solicitarea iniţiatorului.
Şedinţa comună a celor două Comisii a continuat, cu examinarea pct.
17, în fond, al ordinii de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat
respingerea acestei iniţiative legislative.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, a supus
la vot propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările cu
examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, doamna
Violeta Belegante, şef serviciu şi doamna Claudia Roşianu, consilier.
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Iniţiatorul, doamna deputat Minodora Cliveti, şi domnul deputat Mate
Andras Levente, în cuvântul luat a formulat un amendament de modificare a alin.
(11), nou introdus la art. 53 din Legea nr. 24/2000. Supus la vot, acest amendament
a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei, urmând a se
întocmi un raport suplimentar favorabil care să fie transmis plenului Camerei
Deputaţilor.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond, al ordinii
de zi.
Domnii deputaţi Florin Iordache şi Andras Levente Mate, în cuvântul
luat, au solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea
de respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Cu privire la pct. 11, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Andras
Levente Mate a solicitat respingerea. Supusă la vot, propunerea de respingere, a
fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 12, în fond, al
ordinii de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, doamna
Violeta Belegante, şef serviciu şi doamna Claudia Roşianu, consilier.
În urma luărilor de cuvânt membri Comisiei juridice au hotărât, cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere, care să fie
transmis Comisiei pentru administraţie, sesizată, de asemenea, pentru dezbatere în
fond.
Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 2, în fond, al ordinii
de zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, doamna
Violeta Belegante, şef serviciu şi doamna Claudia Roşianu, consilier.
În urma luărilor de cuvânt şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea acestei iniţiative legislative.
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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