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 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 19 şi 20 februarie 2008 

    
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 19 februarie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Mirela Elena 
Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Vasile 
Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen 
Nicolicea, Cornel Ştirbeţ, Tamas Sandor, Petre Ungureanu,  Victor Viorel Ponta şi 
Dragoş Ujeniuc. Au absentat domnii deputaţi: Liana Dumitrescu, Cristian Sorin 
Dumitrescu şi Florentina Toma. 

În ziua de 20 februarie 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Daniel Buda, Vasile 
Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cornel Ştirbeţ, Tamas Sandor, 
Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, domnul deputat Adrian Moisoiu în locul domnului 
deputat Lucian Augustin Bolcaş. Au absentat domnii deputaţi: Liviu Bogdan Ciucă, 
Liana Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Victor Viorel Ponta şi 
Florentina Toma. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedinte şi de către domnul deputat George Băeşu, secretar. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii P.L.x 22/2008 - fond 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică P.l.x 4/2008 - fond 

3. Cererea de reexaminare asupra Legii privind personalul Curţii 
Constituţionale P.L.x 264/2007 – fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură 
civilă şi a Codului de procedură penală P.L.x 818/2007 – fond 

5. Propunerea legislativă pentru liniştea românilor şi a României P.l.x 
26/2008 – fond 

6. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe P.l.x 827/2007 – fond 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială P.L.x 907/2007 – fond 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială, republicată P.L.x 910/2007 – fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 115/1996 
pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.l.x 588/2007 - fond 

10. Propunerea legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor 
Mării Negre P.l.x 835/2007 – fond  

11. Propunerea legislativă "Legea comasării" P.l.x 869/2007 – fond 
12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x 871/2007 – fond 
13. Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilaşcu, a lui Andrei Ivanţoc şi 

a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri P.L.x 890/2007 – fond 
14. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 

P.L.x 502/2005 - fond 
15. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 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 914/2007 – fond 

16. Propunerea legislativă privind votul electronic P.l.x 875/2007 – fond 
17. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 – 

fond 
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele 
măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor P.L.x 8/2008 – fond 

19. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 
substanţe şi/sau metode interzise P.L.x 17/2008 – fond 

20. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional 
de Date Genetice Judiciare P.L.x 18/2008 – fond 
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21. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale P.L.x 245/2007 – fond 

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului P.L.x 300/2007 – fond 

23. Proiectul de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal P.L.x 
801/2007 – fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor P.l.x 19/2008 – 
fond 

25. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 – 
fond 

26. Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor 
ortodox şi greco-catolic P.l.x 369/2007 – fond 

27. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de 
apărare P.L.x 830/2007 – aviz 

28. Propunerea legislativă pentru protecţia educaţională specială a minorilor 
a căror părinţi se află la muncă în străinătate P.l.x 886/2007 – aviz 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului 
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 900/2007 – aviz 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 P.l.x 25/2008 – aviz 

31. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 P.l.x 27/2008 – aviz 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al 
articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale P.l.x 29/2008 – aviz 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea 
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 30/2008 – aviz 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea art.116, alin.(5) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală P.l.x 31/2008 – aviz 

35. Propunerea legislativă privind constituirea Rezervaţiei arheologice şi 
naturale Grădiştea Muncelului – Cioclovina - Căpâlna P.l.x 32/2008 – aviz 

36. Sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali      
(Nr. 54/DST)  

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor P.l.x 899/2007 – aviz 
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Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 3, al ordinii de 
zi, comun cu Comisia de muncă. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Gheorghe Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru muncă. 

În urma luărilor de cuvânt membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă), amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Cu privire la pct. 1 şi 2, în fond, din ordinea de zi, domnul deputat Ioan 

Ghişe a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri), amânarea dezbaterilor. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al 
ordinii de zi.  

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

Domnul deputat Florin Iordache în cuvântul luat a solicitat menţinerea 
raportului iniţial de respingere întocmit de Comisie. Supusă la vot, propunerea de 
respingere a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Liviu Bogdan Ciucă, în cuvântul luat a solicitat 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot această propunere a 
fost aprobată, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă).  
                    Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 21, în fond al ordinii de zi.  

La şedinţa Comisiei a participat din partea Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, domnul Kovacs Carol-Emil, secretar de stat. 

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

În urma opiniilor exprimate, domnul deputat Florin Iordache a solicitat, 
în cuvântul luat, întocmirea unui raport de adoptare a ordonanţei de urgenţă. Supusă la 
vot această propunere, a fost adoptată, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă  şi 2 abţineri). 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 22, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei a participat din partea Departamentului pentru 

Relaţia cu Parlamentul, domnul Kovacs Carol-Emil, secretar de stat. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
În urma opiniilor exprimate, s-a solicitat, întocmirea unui raport de 

adoptare a ordonanţei de urgenţă. Supusă la vot această propunere, a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă). 

 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 24, în fond din 

ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. 
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Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La şedinţă au participat din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, 
domnul Gigel Ştirbu, secretar de stat, iar din partea Ministerului Sănătăţii, domnul 
Daniel Verman, consilier. 

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

Domnul deputat Ion Gonţea a luat cuvântul în calitate de iniţiator. 
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 

acestei propuneri legislative. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (4 voturi 
împotrivă şi o abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 25, în fond din 
ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. 

La şedinţă a participat din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, 
domnul Gigel Ştirbu, secretar de stat. 

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

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere, a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (16 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 26, în fond din 
ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. 

La şedinţă a participat din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, 
domnul Gigel Ştirbu, secretar de stat. 

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

Domnul deputat Nicolae Păun, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere, a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Şedinţa comuna a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de 
zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere, a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă). 

 
Lucrările Comisiei juridice au continuat în şedinţă separată cu examinarea 

proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  
Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi 
(1 vot împotrivă). 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi, comun cu 

membrii Comisiei pentru învăţământ şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului.   
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Sergiu Andon, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
La solicitarea membrilor celor trei comisii s-a verificat cvorumul de 

şedinţă, constatându-se lipsa cvorumului. În aceste condiţii domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele de şedinţă a suspendat lucrările şedinţei comune. 

 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 20, în fond, al 

ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 

şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.  
Titlul Cap. I a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la 

Senat. 
Art. 1 şi 2 din proiectul de lege au fost, de asemenea, adoptate cu 

unanimitate de voturi. 
Titlul Cap. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la 

Senat. 
Art. 3 - 8 din proiectul de lege au fost, de asemenea, adoptate cu 

unanimitate de voturi. 
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Titlul Cap. III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la 
Senat. 

Art. 9 şi 10 din proiectul de lege au fost, adoptate cu unanimitate de 
voturi. 

La art. 11, alin. (1) şi (2) au fost menţinute în forma de la Senat. Alin. (3) 
a fost eliminat prin amendamentul Comisiei. Alin. (4) a fost modificat prin adoptarea 
amendamentului Comisiei. 

Art. 12 a fost menţinut în forma adoptată de senat. 
Titlul Cap. IV a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 13 – 17 din proiectul de lege au fost, adoptate cu unanimitate de 

voturi. 
Titlul Cap. V a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. 18 – 20 din proiectul de lege au fost, adoptate cu unanimitate de 

voturi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la pct. 10, 11 şi 17, în fond, ale ordinii de zi, membrii 

Comisiei au fost de acord cu solicitarea iniţiatorilor de a le amâna pentru o şedinţă 
ulterioară. 

La solicitarea domnului deputat Eugen Nicolicea pct. 7 şi 8 , în fond, din 
ordinea de zi, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară, cu majoritate de voturi      
(12 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 12, în fond, al 
ordinii de zi. 

Cu privire la acest punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost 
informaţi că s-a primit un raport preliminar de la Comisia pentru agricultură, sesizată, 
de asemenea, spre dezbatere în fond, urmând a se discuta pe textele adoptate de către 
Comisia de agricultură. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi în 
forma de la Senat.  

Preambulul articolului unic a fost menţinut în forma de la Senat. 
Înainte de pct. 1 din proiectul de la Senat a fost introdus un punct nou, 

referitor la modificarea lit. j) a art. 1, ca amendament al domnilor deputaţi Kelemen 
Atilla, Florin Iordache, Gheorghe Gabor şi Tamas Sandor, adoptat, cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 1 din proiectul de la Senat a fost adoptat amendamentul domnilor 
deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.  

După pct. 1 de la Senat au fost introduse mai multe puncte noi, referitoare 
la modificarea art. 13, alin. (2) şi (3) ale art. 15, alin. (2) al art. 19, ca amendamente 
ale domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. Cu privire 
la punctul nou introdus, referitor la modificarea lit. b) de la alin. (1) a art. 23, a fost 
adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache, Gheorghe 
Gabor şi Daniel Buda. Cu privire la punctul nou introdus, referitor la modificarea  
alin. (2) şi (3) ale art. 31, a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen 
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Atilla, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.  Referitor la modificarea art. 33 a fost 
adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache, Gheorghe 
Gabor, Sergiu Andon şi Eugen Nicolicea. După art. 33 a fost introdus un articol nou 
art. 331, ca amendament al domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. Referitor la modificarea art. 34   a fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere), amendamentul domnilor 
deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. Amendamentul propus 
de către domnul deputat Ioan Adam cu privire la acest text a fost respins, cu majoritate 
de voturi (3 voturi pentru şi 2 abţineri). Referitor la modificarea art. 35 alin. (1) a fost 
adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache, Gheorghe 
Gabor. Cu privire la punctul nou introdus, referitor la modificarea lit. e) de la alin. (1) 
a art. 42, a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin 
Iordache şi Gheorghe Gabor. Referitor la modificarea art. 43 a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache, Gheorghe Gabor, 
Sergiu Andon şi Tamas Sandor. Cu privire la modificarea lit. b) de la alin. (1) a art. 
48, a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache şi 
Gheorghe Gabor. Referitor la modificarea art. 50 alin. (2) a fost adoptat 
amendamentul domnilor deputaţi Kelemen Atilla, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. 

Pct. 2 şi 3 din proiectul de la Senat nu au fost modificate. După pct. 3 de 
la Senat au fost introduse patru puncte noi, ca amendamente ale domnilor deputaţi 
Kelemen Atilla, Florin Iordache şi Gheorghe Gabor. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat cu majoritate de voturi (13 
voturi pentru şi 3 abţineri). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al 
ordinii de zi. La solicitarea iniţiatorilor acest punct al ordinii de zi a fost amânat pentru 
o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 9 în fond al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 15 în fond al ordinii de zi.  
Domnul deputat George Băeşu, preşedintele de şedinţă a fost de acord cu 

solicitarea membrilor Comisiei de amânare pentru o şedinţă ulterioară în vederea 
dezbaterii iniţiativei legislative în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 
agricultură, sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond. 

Lucrările Comisiei au continuat cu pct. 18, în fond al ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna 

Nicoleta Bosoc, director şi doamna Alina Georgiana Ion, consilier. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 
Domnul deputat George Băeşu, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate 
de voturi. 
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Articolul unic al proiectului de lege a fost adoptat, cu majoritate de voturi 
(14 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă). 

Ordonanţa de urgenţă a fost adoptată în forma propusă de iniţiator. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 
Cu privire la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost 

de acord cu propunerea de amânare solicitată de Agenţia Naţională Antidoping. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 23, în fond al ordinii de zi. 
La dezbateri a participat şi domnul senator Şerban Nicolae, în calitate de  

iniţiator. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitatul. 
În urma luărilor de cuvânt domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că-

şi retrage amendamentul propus pentru modificarea art. 1681. În ceea ce priveşte 
introducerea după alineatul unic al art. 258 a unui nou alineat, acesta a fost îmbunătăţit 
prin propunerea domnului senator Şerban Nicolae, adoptat de Comisie, cu majoritate 
de voturi (15 voturi pentru şi 2 abţineri). 

Domnul deputat George Băeşu, preşedintele de şedinţă, a declarat închise 
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul alocat 
dezbaterilor fiind epuizat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                      George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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