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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 16.09.2005 
Nr. 31/723 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 ziua de 16 septembrie 2005, orele 900  

 
 
   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi- a desfăşurat  lucrările în  ziua de  16 septembrie 2005.  
  La şedinţa comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon 
(substituit de domnul deputat Mihei Andrian- Sirojea), Florin Iordache, Cornel 
Ştirbeţ, Cristian Sorin Dumitrescu,  Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, 
George Băeşu, Ilie Merce în locul domnului deputat Augustin Bolcaş, Daniel Buda, 
Ioan Buda, Liviu Codîrlă în locul domnului deputat Petru Călian, Romeo Octavian 
Hanganu în locul domnului deputat Bogdan Liviu Ciucă, Traian Dobre, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta, 
Nicolae Bănicioiu în locul domnului deputat Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş 
Ujeniuc, Petre Ungureanu, Sorin Gabriel Zamfir, Augustin Zegrean, din totalul de 25 
de  membrii ai Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse alternative de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnii deputaţi Florin Iordache şi Cornel Ştirbeţ, 
vicepreşedinţii Comisiei.  

Membrii Biroului Comisiei au propus următoarea ordine de zi:  
 
 
I.  ÎN FOND: 
1.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x 326/2005).  

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.L.x 327/2005).  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la Societatea 
Comercială "Automobile Dacia"- S.A. (P.L.x 329/2005).  

4. Reexaminarea prevederilor din Legea privind sănătatea reproducerii 
şi reproducerea umană asistată medical, constatate ca fiind neconstituţionale prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr.418 din 18 iulie 2005 (P.L. 217/2003).  

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind despăgubirea victimelor infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 
noiembrie 1983 (P.L.x 348/2005).   

6. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961 (P.L.x 
352/2005). 

7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954 (P.L.x 353/2005). 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (P.L.x 359/2005) – şedinţă comună 
cu Comisia pentru apărare, ordine publică  şi siguranţă naţională. 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L. 707/2002/2005) – şedinţă 
comună cu  Comisia pentru industrii şi servicii.  

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (P.L.x 366/2005) 
– şedinţă comună cu  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

 
 

  II. ÎN AVIZARE: 
1.  Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Podu 

Iloaiei, judeţul   Iaşi (P.l. x 296/2005). 
2.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic (P.l. x 297/2005). 
3.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Adăşeni, judeţul 

Botoşani (P.l. x 298/2005). 
4. Proiectul de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a Consiliului 

de Asociere România-Uniunea Europeană privind îmbunătăţirea regimului comerţului 
cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul European 
(P.L. x 346/2005). 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară 
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru 
programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică (P.L. x 
347/2005). 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt 
România-Turcia nr.12/2005, referitoare la decizia de amendarea a Protocolului D 
privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare 
administrativă, în cadrul Acordului de Comerţ Liber dintre România şi Turcia (P.L. x 
349/2005). 

7. Proiectul de Lege pentru acceptarea Anexei IV revizuită la Convenţia 
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin 
Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, adoptată de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia 
Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004 (P.L. x 350/2005). 

8. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Anexele 
Protocolului din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea 
poluării de către nave (MARPOL 73/78), adoptate de către Organizaţia Maritimă 
Internaţională la Londra prin Rezoluţiile MEPC.111 (50) la 4 decembrie 2003 şi 
MEPC.116(51) la 1 aprilie 2004 (P.L. x 351/2005). 

9.  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei cadru pentru 
Controlul Tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003 (P.L. x 354/2005). 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi 
Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la 
Bucureşti la 30 martie 2005 (P.L. x 355/2005). 

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 
2004 între România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul 
special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la 
Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005 (P.L. x 356/2005). 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar 
nr.18/1991 (P.L. x 358/2005). 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2005 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 
2005 şi la Paris la 1 august 2005 (P.L. x 360/2005). 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările în România (P.L. x 362/2005). 

15. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanţii pentru 
importul şi exportul produselor agricole (P.L. x 363/2005. 

16. Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de 
import şi de export pentru produse agricole (P.L. x 364/2005). 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
126/1995 privind regimul materiilor explozive (P.L. x 365/2005). 

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării (P.L. x 367/2005). 
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19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale (P.L. 
x 368/2005). 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi 
şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar (P.L. x 369/2005. 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor 
de personal în anul 2005 (P.L. x 370/2005).  

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de 
bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali (P.L. x 
371/2005).  

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate 
României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare 
aferente acestora (P.L. x 372/2005).  

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă  (P.L. 
x 374/2005). 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (P.L. x 
375/2005). 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din 
România (P.L. x 376/2005). 

 
   

 
Domnul deputat Daniel Buda, a solicitat, în cuvântul luat,  introducerea 

pe ordinea de zi a unui punct nou, ca punctul 1, referitor la proiectul de Hotărâre 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, trimis 
Comisiei juridice de către Plenul Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi avizare. 

Domnii deputaţi Florin Iordache, Ioan Timiş şi Cristian Sorin 
Dumitrescu au arătat că nu sunt de acord cu această propunere de modificare a ordinii 
de zi stabilită de Biroul Comisiei, fiind vorba de un aviz, care vizează un proiect de 
hotărâre pentru care nu este stabilită  procedura de urgenţă. 

Doamna deputat Florina Ruxandra Jipa a arătat că la data de 15 
septembrie 2005 când a avut loc şedinţa Biroului Comisiei juridice nu era transmisă 
sesizarea de la Biroul Permanent cu privire la discutarea acestui punct. 
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Domnii deputaţi Petre Ungureanu, Gheoghe Gabor şi Daniel Buda au 
solicitat în cuvântul luat  să fie supusă la vot propunerea de introducere pe ordinea de 
zi a proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a precizat că 
Biroul Comisiei a aprobat proiectul ordinii de zi, menţionând că acest punct urmează 
să fie introdus pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, respectiv în ziua de luni            
19 septembrie 2005, orele 1300. De asemenea, domnul deputat Sergiu Andon a mai 
arătat că în adresa transmisă de Biroul Permanent nu se precizează ca ar trebui să fie 
dezbătut în procedură de urgenţă. 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat supunerea la vot a propunerii 
referitoare la introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a arătat că această dezbatere este una 
politică. Comisia a fost legal convocată, iar ordinea de zi este stabilită de către Plenul 
Comisiei, care poate schimba ordinea de zi propusă de către Biroul Comisiei. 

Domnul deputat Sergiu Andon, Preşedintele Comisiei, a arătat că se 
consideră obligat să respecte hotărârea Biroului Comisiei, luată prin consensul tuturor 
celor cinci membrii ai Biroului, de a respecta ordinea de zi stabilită pentru această 
şedinţă şi de a convoca şedinţa Comisiei având ca ordine de zi dezbaterea modificării 
Regulamentului Camerei Deputaţilor pentru ziua de luni 19 septembrie 2005 ora 1300. 
Având în vedere, pe de altă parte, insistenţa cu care unii membrii ai Comisiei insistă 
pentru supunerea la vot a schimbării ordinii de zi, pentru a nu comite un abuz de 
funcţie, considerând propunerea neregulamentară, se retrage, predând conducerea 
şedinţei domnului deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

Domnul deputat Augustin Zegrean a reiterat cererea de supunere la vot a 
solicitării privind completarea ordinii de zi, considerând că aprobarea ordinii de zi 
este un drept al plenului Comisiei. Domnul deputat Petre Ungurean, în cuvântul luat, 
a susţinut propunerea formulată de domnul deputat Augustin Zegrean. 

La solicitarea mai multor deputaţi, domnul deputat Sergiu Andon a 
revenit în sala de şedinţă, preluând conducerea lucrărilor, pentru a consulta Comisia 
cu privire la înlocuitorul său.  

Doamna deputat Liana Dumitrescu, a precizat că potrivit Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, vicepreşedinţii Comisiei conduc pe rând lucrările şedinţei. 

Dându- se curs propunerii, conducerea lucrărilor Comisiei a fost predată 
Domnului deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.  

Domnul deputat Sergiu Andon s- a retras pentru a doua oară de la 
preşidenţia Comisiei, iar ca membru al Comisiei a dat împuternicire de a fi înlocuit de 
către deputatul P.C. Andrian Sirojea Mihei. 

Preşedintele de şedinţă, Domnul vicepreşedinte Cornel Ştirbeţ, a supus la 
vot propunerea formulată de Domnul deputat Daniel Buda. Propunerea a fost votată 
cu majoritatea membrilor prezenţi în sală. 

 
La acest moment al dezbaterilor, membrii Grupului parlamentar al P.S.D. 

şi cei ai Grupului parlamentar al P.R.M. au părăsit lucările şedinţei, în semn de protest 
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pentru că s-a introdus pe ordinea de zi Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă a comunicat 
membrilor Comisiei sesizarea primită de la Biroul Permanent, ca urmare a Deciziei 
Plenului Camerei Deputaţilor din 15 septembrie 2005, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost investită cu dezbaterea în vederea emiterii unui aviz asupra 
constituţionalităţii dispoziţiilor cuprinse în proiectul de Hotărâre pentru modifiarea şi 
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă a făcut apelul 
nominal al membrilor Comisiei, fiind prezenţi în sala de şedinţă următorii domni 
deputaţi : Cornel Ştirbeţ, Daniel Buda, Romeo Octavian Hanganu (în locul domnului 
deputat Bogdan Ciucă), Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion 
Gonţea, Mircea Grosaru, Mihei Adrian – Sirojea (în locul domnului deputat Sergiu 
Andon), Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Sorin Gabriel Zamfir şi Augustin 
Zegrean. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedinte de şedinţă, a supus votului 
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru), avizarea favorabilă a proiectului 
de Hotărâre cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor cuprinse în acesta. 

          În continuarea dezbaterilor  s-a trecut la  examinarea  propunerii 
legislative prevăzute la pct.8, în fond, al ordinii de zi referitoare la proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind 
operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, în şedinţă comună cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică  şi siguranţă naţională. Au participat în calitate de invitaţi din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor domnul Mircea Alexandru, secretar de stat, 
doamna Irina Alexe, şef serviciu şi domnul Santion Marian, procuror- şef Direcţia 
Generală Anticorupţie. La solicitarea membrilor Comisiei juridice, acest proiect de 
lege a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea  pct.9, în fond, al ordinii de 
zi referitor la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind circulaţia pe drumurile publice, în şedinţă comună cu Comisia 
pentru industrii şi servicii. La discutarea acestui punct au participat în calitate de 
invitaţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor domnul Mircea Alexandru, 
secretar de stat, doamna Irina Alexe, şef serviciu şi doamna Nina Badea, ofiţer 
specialist Direcţia Poliţiei Rutiere.  

 Membrii Comisiei juridice au hotărât amânarea acestui punct al ordinii 
de zi pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisei juridice a continuat cu examinarea proiectelor de lege şi 
propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct .II, în avizare. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 1, în avizare, în 
urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a acesteia. 
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, s-a hotărât, cu unanimitate de  voturi   avizarea favorabilă a acesteia. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 3, în avizare, în urma examinării, 
a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 4 în avizare, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 5 în avizare, în urma 
dezbaterilor a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 6, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 7 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 8 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, de asemenea, avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 9, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11 în avizare, în 
urma dezbaterilor s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 
a acesteia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 14,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 15 în avizare,  s-a hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 16,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 20,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 
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Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a acesteia.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 25,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

În privinţa proiectului de lege prevăzut la pct. 26,  în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 
                   Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectului de lege 
prevăzut la pct.10,  în fond,  pe ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. La discutarea acestei iniţiative 
legislative, au participat în calitate de invitaţi, din partea  Ministerului Finanţelor, 
doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat şi din partea Agenţiei pentru Valorificarea 
Activelor Statului doamna Elena Andrei, director.  
  Lucrările acestei şedinţe comune au fost conduse de către domnul 
deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare.  
  Au luat cuvântul pentru a- şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
celor două comisii, cât şi invitaţi. 

 Preşedintele de şedinţă a supus dezbaterii şi apoi votului membrilor celor 
două comisii titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la art.1 din ordonanţă, membrii celor două comisii au fost de 
acord cu prevederile acestuia, conform votului exprimat (unanimitate). 

Art.2 din ordonanţă a fost votat de membrii Comisiei, în unanimitate, în 
forma  iniţială. 

Cu unanimitate de voturi, a fost menţinut şi art.3 din ordonanţă în forma 
iniţială. 
           După dezbateri, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus votului 
proiectul de lege, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  În acest  sens se va 
întocmi raport favorabil. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectului de lege 
prevăzut la pct.5,  în fond,  pe ordinea de zi, referitor la proiectul de Lege pentru 
ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor 
infracţiunilor violente, adoptată la Strasbourg la 24 noiembrie 1983. 
 Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedinte de şedinţă, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. De asemenea, 
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şi art. 1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. Art. 2, al 
legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma propusă de iniţiator. 
  Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedinte de şedinţă, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
  În continuarea dezbaterilor  s-a trecut la  examinarea  proiectului de lege 
prevăzut la pct. 6, în fond, pe ordinea de zi.  
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi adoptarea titlului legii. Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma propusă de iniţiator. 
  Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedinte de şedinţă, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
  Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de lege, 
prevăzut la pct. 7, în fond, pe ordinea de zi. 
  Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedinte de şedinţă, 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 în forma 
propusă de iniţiator. 
  Membrii comisiei au hotărât, în urma votului exprimat (unanimitate), 
adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată de iniţiator. 

Întrucât timpul alocat acestei şedinţe a fost epuizat, domnul preşedinte de 
şedinţă Cornel Ştirbeţ a declarat lucrările Comisiei închise, urmând ca iniţiativele 
legislative neexaminate astăzi (respectiv pct. 1, 2, 3 şi 4, în fond, pe ordinea de zi) să 
fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINŢI  DE  ŞEDINŢĂ 
 
 
Sergiu Andon   Florin Iordache    Cornel Ştirbeţ 
   Preşedinte     Vicepreşedinte    Vicepreşedinte 
 


