PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Bucureşti, 12.09.2007
Nr. 31/952

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
ziua de 11 septembrie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 11 septembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe
Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen
Nicolicea, Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor şi Gheorghe Sârb. Au
absentat domnii deputaţi: Florin Iordache, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu
Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Liviu
Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Florentina Toma şi
Sorin Gabriel Zamfir.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei P.l.x 457/2007 – fond
2.
Proiectul de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la
Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea
Europeană P.L.X 498/2007 – fond
3.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate P.L.x 499/2007 – fond
4.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii
organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai
acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007
P.L.x 531/2007 – fond
5.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L. x 610/2006 – fond
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6.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 440/2007 –
fond
7.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta
viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l.x 453/2007 – fond
8.
Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din
aviaţia civilă din România P.l.x 448/2007 – fond
9.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 Codul familiei, republicată P.L.x 149/2007 – fond
10. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului P.L.x 503/2007 – fond
11. 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
12. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară P.l.x 629/2006 - fond
13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 669/2006 – fond.
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 355 din 4 aprilie 2007.
14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.43, lit.a), b)
şi f), art.44, art.45, alin.4 şi art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic, privind norma didactică la educatoare, învăţători şi institutori, precum şi a
unor categorii de personal didactic din învăţământul special P.l.x 131/2007 – fond
15. Decizia Curţii Constituţionale nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului
administrative nr. 554/2004 (Nr. 31/904).
16. Decizia Curţii Constituţionale nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, cu privire la neconstituţionalitatea art. 96 alin. (6) lit.d) (Nr. 31/905).
17. Decizia Curţii Constituţionale nr. 665 din 5 iulie 2007 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 932 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată (Nr. 31/906).
18. Propunerea legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite
categorii de persoane P.l. x 510/2007 - aviz
19. Propunerea legislativă pentru extinderea pieţelor de gros P.l.x 443/2007 –
aviz
20. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici P.l.x 444/2007 – aviz
21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale, destinate partidelor politice P.l.x 446/2007 – aviz
22. Propunerea legislativă privind constituirea Fondului special pentru
locuinţe sociale P.l.x 454/2007 – aviz
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23. Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale
Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale P.l.x 483/2007 – aviz
24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea
unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin Aderarea la
Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană P.L.x
519/2007 – aviz
25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei
privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL) P.L.x
520/2007 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2007 pentru completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre
România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale
Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 P.L.x 521/2007 –
aviz
27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanţare dintre România, Banca
Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România S.A., semnat la Bucureşti, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanţarea
Proiectului privind reabilitarea drumurilor naţionale etapa a VI-a P.L.x 522/2007 –
aviz
28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între
Comunitatea Europeană şi Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia şi
Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România,
Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor
Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei Zone Europene Comune de Aviaţie, adoptat
la Luxemburg la 9 iunie 2006 P.L.x 523/2007 – aviz
29. Proiectul de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978
privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
(Convenţia SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost
modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988 P.L.x 524/2007 – aviz
30. Proiectul de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme
privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internaţional Feroviar
(CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice şi Adoptarea
Prescripţiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în
Trafic Internaţional (APTU)" şi a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a
Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internaţional (ATMF)", cuprinse în Apendicele
E, F şi respectiv G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare
(COTIF) P.L.x 525/2007 – aviz
31. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la
Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi
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protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994 P.L.x
526/2007 – aviz
32. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul
Internaţional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluţia
nr.393 a Consiliului Internaţional al Cafelei P.L.x 527/2007 – aviz
33. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la
Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002 P.L.x 528/2007 – aviz
34. Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenţia
Internaţională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2
decembrie 1946 şi la Protocolul la Convenţia Internaţională privind Reglementarea
Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956 P.L.x 529/2007 –
aviz
35. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la
Bucureşti, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994 P.L.x 530/2007 – aviz
36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr.29/2004 pentru
reglementarea unor măsuri financiare P.L.x 535/2007 – aviz
37. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale P.L.x 536/2007 – aviz
38. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului
Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav P.L.x 537/2007 – aviz
39. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie
2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei P.l. x 494/2007 – fond
40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.84/1995 privind învăţământul P.l. x 500/2007 – aviz
41. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Racşa, prin
reorganizarea comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare P.l. x 501/2007 – aviz
42. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27
februarie 2006 P.L. x 548/2007 – aviz
43. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la
6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,
la 7 august 1990 P.L. x 549/2007 – aviz
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44. Sesizarea domnului prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna, Preşedintele Curţii
de Conturi a României referitoare la situaţia conflictuală ivită între Curtea de Conturi
a României şi Direcţia Naţională Anticorupţie (Nr. 810/BP).

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu
examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în
avizare.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare,
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare,
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut 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, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
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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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, Comisia 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
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Şedinţa Comisiei a în continuat cu examinarea pct. 1, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna
Violeta Belegante, şef serviciu.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost admisă, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna
Violeta Belegante, şef serviciu.
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 legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea adoptat, cu unanimitate de
voturi.
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Supusă la vot, legea în ansamblul ei a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 3, 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.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea adoptat, cu unanimitate de
voturi.
Supusă la vot, legea în ansamblul ei a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar
de stat, domnul Ovidiu Simina, consilier al secretarului de stat şi doamna Georgeta
Bădilă, expert.
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 legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Supusă la vot, legea în ansamblul ei a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 6, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna
Violeta Belegante, şef serviciu, iar din partea Agenţiei Domeniilor Statului, au
participat domnul Theodor Kilaiditis, director şi doamna Emilia Pavel, şef birou.
Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă
ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 7, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna
Violeta Belegante, şef serviciu, iar din partea Agenţiei Domeniilor Statului, au
participat domnul Theodor Kilaiditis, director şi doamna Emilia Pavel, şef birou.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar
de stat, domnul Ovidiu Simina, consilier al secretarului de stat şi domnul Nicolae
Crăcea, comisar şef.
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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 legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Supusă la vot, legea în ansamblul ei a fost adoptată, cu unanimitate de
voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 13, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar
de stat, domnul Ovidiu Simina, consilier al secretarului de stat şi domnul Nicolae
Crăcea, comisar şef.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 5, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei a participat, în calitate de invitat, din partea CNS
Cartel ALFA, domnul Bogdan Hossu, preşedinte, iar din partea Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse, domnul Serghei Mesaros, director.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Cosmin Popp, în cuvântul luat, a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Membrii Comisiei au fost de acord cu
propunerea formulată.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 8, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea S.N.T.
TAROM, domnii Marius-Romeo Constantin, vicepreşedinte şi Nicolae Curdov,
secretar general, iar din partea SETA TAROM, a participat domnul Cristian Voinea,
preşedinte.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei a solicitat
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea primirii unui preraport de
la Comisia pentru industrii şi servicii sesizată şi ea pentru dezbatere în fond. Membrii
Comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterilor.
Cu privire la pct. 9, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda a
solicitat amânarea dezbaterilor, în vederea studierii amendamentelor depuse de către
doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi şi doamna deputat Minodora Cliveti.
Pct. 11 şi pct. 12, în fond, din ordinea de zi, au fost amânate, la
solicitarea iniţiatorilor, pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 14, al ordinii de zi.
Domnii deputaţi Daniel Buda şi George Băeşu au solicitat amânarea
dezbaterilor în vederea redactării unui text care să fie pus în concordanţă cu
prevederile constituţionale. Membrii Comisiei au fost de acord cu amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
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Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 15, al ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Biroului Permanent un raport în care să
propună adoptarea unei propuneri legislative de modificare a dispoziţiilor art. 9 din
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, pentru punerea de acord a
prevederilor acestui articol cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 660 din 4 iulie 2007.
Cu privire la pct. 16 şi pct. 17, din ordinea de zi, membrii Comisiei au
hotărât restituirea la Biroul Permanent a Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 661 şi
665, Senatul fiind competent a le examina ca prima Camera sesizată.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 39, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar
de stat, domnul Ovidiu Simina, consilier al secretarului de stat şi domnul Nicolae
Crăcea, comisar şef.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost admisă, cu
unanimitate de voturi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind
epuizată.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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