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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 8.12.2005 
Nr. 31/1070 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 6 – 8 decembrie 2005 

  
 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
desfăşurat  lucrările în  zilele de  6 - 8 decembrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei în ziua de 6 decembrie 2005 au fost prezenţi următorii  
deputaţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel 
Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, 
Augustin Zegrean, Valer Dorneanu în locul domnului deputat Florin Iordache,   Paul 
Magheru în locul doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa, Titus Corlăţean în locul 
domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu, Cătălin Buhăianu în locul domnului deputat 
Victor Viorel Ponta şi Ioan Munteanu în locul domnului deputat Ioan Timiş. În ziua de 7 
decembrie 2005 au fost prezenţi următorii deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, 
Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, Petru 
Călian, Liviu Bogdan Ciucă,  Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, 
Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Gabriel Sorin 
Zamfir, Augustin Zegrean,  Mircea Costache în locul doamnei deputat Florina Ruxandra 
Jipa, Angela Buciu în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, Ioan Munteanu în 
locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu şi Cosmin Popp în locul domului 
deputat Ion Gonţea. În ziua de 8 decembrie 2005 au fost prezenţi la dezbateri următorii 
deputaţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan 
Buda, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, 
Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Augustin Zegrean şi Cosmin Popp în 
locul domnului deputat Ion Gonţea,  din totalul de 25 de  membrii ai Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei, domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte şi de 
domnul deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
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       I. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  

(P.L.X 502/2005) - dezbateri generale.  
 
  II.  ÎN FOND: 
  1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi 
imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la 
Baku la 31 octombrie 2003 (P.l.x. 529/2005). 
  2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional privind 
privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la 
Tbilisi la 30 aprilie 1999 (P.l.x. 531/2005). 
  3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2005 privind completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie (P.L.X 535/2005). 

4. Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal (P.L.X 538/2005). 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare 
a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti (P.L.X 
540/2005). 

6. Propunerea legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii 
publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din 
nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" (P.L.X 545/2005). 
  7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin (1) din Legea nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (P.L.X. 547/2005). 
  8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii arendării 
nr.16/1994 (P.L.X. 553/2005). 
  9. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar (P.l.x. 563/2005). 
  10. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul 
veridicităţii acestora (P.l.x. 565/2005). 
  11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (P.l.x. 566/2005). 
  12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (P.l.x. 567/2005). 
  13. Propunerea legislativă privind eliminarea corupţiei în domeniul 
administraţiei publice (P.l.x. 568/2005). 
  14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/1991 
privind siguranţa naţională a României (P.l.x. 569/2005). 
  15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
(P.l.x. 591/2005). 
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  16.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România  (P.l.x. 
592/2005). 
  17. Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României la Legea 
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii 
feroviare publice (P.L.X 187/2005). 
   
   
  III. ÎN AVIZARE: 

1. Propunerea legislativă privind eradicarea analfabetismului (P.L. X 
504/2005). 
  2. Proiectul de Lege privind serviciile comunale de utilităţi publice (P.L. X 
513/2005). 
  3. Proiectul de Lege privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
(P.L. X 514/2005). 
  4. Proiectul de Lege privind serviciul de iluminat public (P.L. X 515/2005). 
  5. Proiectul de Lege privind serviciul de transport public local (P.L. X 
516/2005). 
  6. Proiectul de Lege privind serviciul de salubrizare a localităţilor (P.L. X 
517/2005). 

          7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia (P.L. X 518/2005). 

8. Proiectul de Lege privind siguranţa feroviară (P.L. X 520/2005). 
  9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, 
adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 (P.l. x 526/2005). 
  10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.151/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în 
comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987 (P.l. x 527/2005). 
  11. Proiectul de Lege privind ratificarea Actelor adoptate de Congresul 
Uniunii Poştale Universale, la Bucureşti la 5 octombrie 2004 (P.l. x 528/2005). 
  12. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului adoptat la Istanbul 
la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la 
Yalta la 5 iunie 1998 (P.l. x 530/2005). 
  13. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării României la Comitetul 
Zangger şi la Grupul Furnizorilor Nucleari pentru controlul exporturilor în vederea 
neproliferării armelor nucleare (P.l. x 532/2005). 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice (P.l. x 533/2005). 

           15. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 
43/2005 pentru modificarea art.2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor 
de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art.12 alin.(1) din 
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Ordonanţa Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România (P.L. X 
534/2005). 

16. Proiectul de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială (P.L. X 
536/2005). 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (P.L. X 537/2005). 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat (P.L. X 539/2005). 

19. Propunerea legislativă privind interzicerea folosirii cianurilor în industria 
minieră pentru obţinerea aurului şi argintului la Roşia Montana (P.L. X 541/2005). 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004 
(P.L. X 542/2005). 

21. Propunerea legislativă pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind 
introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (P.L. X 543/2005).  

22. Propunerea legislativă privind programul naţional de realizare a 
centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reşedinţă de judeţ (P.L. X 544/2005).  
  23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală (P.L. X 546/2005). 

          24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor 
nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente 
de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum şi a 
serviciului de transport al acestora până în portul Constanţa (P.L.X 548/2005). 

          25.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (P.L. X 554/2005). 

26.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 
privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală (P.L.X 555/2005). 

27.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 
privind organizarea pieţei laptelui de vacă (P.L.X 556/2005). 

28.  Proiectul de Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea 
ciupercilor comestibile din flora spontană (P.L.X 557/2005). 

29.  Propunerea legislativă privind Fondul Special al Drumurilor Publice (P.l. 
x 558/2005). 

30.  Propunerea legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii (P.l. x 
559/2005). 

31.  Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare financiare 
persoanelor ale căror case şi anexe gospodăreşti au fost inundate, în urma calamităţilor 
naturale (P.l.x 560/2005). 
  32. Propunerea legislativă pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 
200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea şcolilor şi construcţiilor şcolare din 
mediul rural (P.l.x 561/2005). 
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   33. Propunerea legislativă pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor 
naţionale şi judeţene prin contractarea unor credite externe (P.l. x 562/2005). 
   34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora 
şi pietrelor preţioase în România (P.l.x 564/2005). 
  35. Propunerea legislativă privind Programul de mansardări şi supraetajări 
de locuinţe (P.l. x 570/2005). 
  36. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 50/1991 
(P.l.x 571/2005). 
  37. Propunerea legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor 
calamităţi naturale (P.l. x 572/2005). 
  38. Propunerea legislativă privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe 
localităţi în vederea realizării investiţiilor în infrastructură (P.l.x 573/2005). 

39. Propunerea legislativă privind construirea de parkinguri supraterane în 
municipii (P.l. x 574/2005). 

40. Propunere legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 
privind instituţia prefectului (P.l. x 575/2005). 

41. Propunerea legislativă pentru încetarea finanţării de la bugetul statului a 
reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi 
dezvoltare durabilă (P.l. x 576/2005).  
  42. Propunerea legislativă pentru extinderea reţelei pieţelor de gros (P.l. x 
577/2005). 
  43. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie (P.l. x 578/2005). 
  44. Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de protecţie a 
plantelor şi carantină fitosanitară (P.l. x 579/2005). 
  45. Propunerea legislativă privind completarea Hotărârii Guvernului 
nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale (P.l. x 
580/2005). 
  46. Propunerea legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către 
furnizori (P.l. x 581/2005). 
  47. Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor vârstnice (P.l. x 
582/2005). 
  48. Propunerea legislativă privind salarizarea personalului din domeniul 
învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici (P.l. x 583/2005). 
  49. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (P.l. x 584/2005). 
  50. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind 
pensiile militare de stat (P.l. x 585/2005). 
  51. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor 
pentru unii pensionari (P.l. x 586/2005). 
  52. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R. (P.l. x 587/2005). 
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  53. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa 
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 588/2005). 
  54. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.45/2003 privind finanţele publice locale (P.l. x 589/2005). 
  55. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (P.l. x 590/2005). 
  56. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Oradea (P.l. x 593/2005). 
  57. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.154/2005 cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (P.L. X 524/2005) -  
aviz  comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului.  
 
 
  IV. Examinarea Deciziei  Curţii Constituţionale nr.602/14 noiembrie 2005 
privind  Constituţionalitatea  dispoziţiilor art.25,  art.251 alin.(1), (2), (4), (5) şi (7), 
art.252 alin.(1) şi (2), art.43 alin.(5),  art.48 alin.(4),  art.86 alin.(2) pct.2 lit. c) şi art.86 
alin.(3) pct.2 lit.e2) şi e3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (nr.54 DST/2005). 

 
 
V. DIVERSE: 
1.  Adresa Grupului Român al Uniunii Interparlamentare privind 

transmiterea unor  rezoluţii ale  Uniunii Interparlamentare  adoptate cu ocazia  celei de-a 
107–a  sesiuni desfăşurate la Marrakech, în luna martie a.c. (nr.XLI/133/2005). 

2. Adresa Comisiei pentru Cercetarea  Abuzurilor, Corupţiei şi pentru petiţii 
privind scrisoarea colectivă a unor  locuitori din Craiova prin care  se propune 
prelungirea termenului de  depunere a  dosarelor, în contextul dispoziţiilor Legii 
nr.10/2001 (nr.34/10918/2005). 
  3. Nota cu privire la demersurile şi declaraţiile grupului de  deputaţi PNL, 
reprezentat de  domnul deputat Dragoş Ujeniuc transmisă de  Secretarul  General  cu 
adresa  nr.981/BP din 14.11.2005. 
  4. Scrisoarea Sindicatului Libel „Administraţia publică”  Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa  cu privire la prevederile art.24 din Proiectul Legii Bugetului  de Stat pe  anul 
2006 (nr.61/11.11.2005). 
  5. Scrisoarea Comisiei pentru sănătate şi familie, prin care se solicită un 
punct de vedere asupra constituţionalităţii prevederilor art. 20, alin. (5) din O.U.G. 
154/2005, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005(Nr. 28/480/2005).  
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          Şedinţa Comisiei a început în ziua de 6 decembrie 2005 cu dezbaterea pct. I, 
al ordinii de zi, referitor la proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 
România.  

 La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 
Guvernului, domnul Attila Marko, secretar de stat, iar din partea Consiliului Naţional al 
Audiovizualului domnii Ralu Filip, preşedinte şi Şerban Pretor, membru. 

 La solicitarea memrilor Comisiei a fost citită Nota care a fost încheiată în 
urma şedinţei celor trei Birouri ale Comisiilor seizate în fond cu dezaterea acestui proiect 
de lege. 

Domnul deputat Petru Călian a insistat să fie consemnată propunerea de 
respingere a acestei iniţiative legislative. 

În cuvântul luat, reprezentantul Guvernului a precizat că acest proiect de 
lege constituie o îmunătăţire a cadrului legislativ existent, fiind un proiect ambiţios, care 
dă un semn clar cu privire la întărirea capacităţii de luare a deciziilor în cazul 
miniorităţilor naţinale.  

De asemenea, domnul Attila Marko a răspuns întreărilor care au fost 
adresate de către domnii deputaţi. 

Domnul deputat Titus Corlăţean, în cuvântul luat a arătat că nu există o 
directivă europeană care să solicite adoptarea acestui proiect în forma prezentată de către 
Guvern Parlamentului. 

Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a arătat că în dreptul 
internaţional, deşi pot exista reglementări ale autonomiei culturale şi ale drepturilor 
colective, acestea sunt criticate. 

Domnul Ralu Filip, a arătat că la redactarea acestei iniţiative legislative ar fi 
trebuit să fie consultaţi reprezentanţii C.N.A. pentru a fi evitate contradicţiile care apar în 
legătură cu legea audiovizualului şi pentru a se ţine seama de echilibrele existente în 
România. De asemenea, reprezentantul C.N.A. şi- a arătat disponibilitatea pentru 
realizarea modificărilor care se impun, pentru a putea face aplicabilă această iniţiativă 
legislativă. 

După prezentarea acestor aspecte prealabile, s –a trecut la dezbateri generale 
vizând acest proiect de lege. 

Domnul deputat Augustin Bolcaş, a precizat, în cuvântul luat, că acest 
proiect de lege crează o separaţie etnică prin prevederile care le cuprinde, precum şi că nu 
este oportună adoptarea acestuia, deoarece, în legislaţia actuală a României există 
numeroase acte care prevăd drepturi şi protejează drepturi, aparţinând minorităţilor 
naţionale. De asemenea, a arătat că nu este de acord că această lege consfinţeşte o situaţie 
de fapt, precum şi că ar fi o condiţie pentru aderarea României la Uniunea Europeană. 
Domnul deputat Augustin Bolcaş a mai subliniat că acest proiect de lege reprezintă o 
traducere a unor dispoziţii din Constituţia Ungariei. Domnul deputat Augustin Bolcaş a 
solicitat respingerea proiectului de lege. 



 8

Domnul preşedinte, Sergiu Andon, a precizat că această solicitare de 
respingere va fi transmisă şi celorlalte comisii sesizate în fond cu dezaterea proiectului de 
lege. 

Domnul deputat Andras Levente Mate, a subliniat că există autonomie 
culturală şi teritorială în unele ţări din Europa, respectiv în Italia, Spania, Belgia, 
Finlanda şi Anglia. De asemenea, a mai arătat că acest proiect de lege este în favoarea 
tuturor minorităţilor naţionale din România, nu numai pentru minoritatea maghiară. 

Domnul deputat Valer Dorneanu a precizat că nu mai există asemenea 
drepturi reglementate în alte asemenea legi pentru minorităţile naţionale, precum şi faptul 
că adoptarea acestui proiect de lege nu este cerut ca o condiţie de aderare a României la 
Uniunea Europeană. De asemenea, a mai subliniat că prin acest proiect de lege sunt 
încălcate principiile statului de drept şi suveranitatea naţională şi sunt introduse noţiuni 
care nu se regăsesc în alte acte normative, care cuprind prevederi excesive. Domnul 
deputat Valer Dorneanu a mai arătat că numeroase prevederi din acest proiect de lege vin 
în contradicţie cu Constituţia României. 

Domnul deputat Traian Dobre, în cuvântul luat, a precizat că nu susţine 
adoptarea acestui proiect de lege în forma propusă. 

Domnul deputat Titus Corlăţean, a subliniat că nu există norme europene 
care să consacre autonomia culturală şi drepturile colective. În legislaţia României sunt 
prevăzute şi recunoscute drepturi ale minorităţilor naţionale. 

Domnul deputat Daniel Buda a precizat că acest proiect de lege consfinţeşte 
realităţi faptice. 

Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, a arătat că este necesară 
respectarea drepturilor constituţionale care se cuvin minorităţilor naţionale, precum şi ale 
cetăţenilor majotritari, însă nu se impune adoptarea acestui proiect de lege în acest 
moment. De asemenea, a mai solicitat ca acest proiect de lege să fie respins. 

Domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc şi Mircea Grosaru au arătat că susţin 
adoptarea şi că vor fi făcute modificările necesare pentru a nu veni în contradicţie cu 
legea fundamentală a ţării. 

Dezbaterile generale fiind încheiate, domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei, a precizat că dezbaterile pe articole vor continua într –o şedinţă 
ulterioară, comună cu celelalte două comisii sesizate în fond. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. III, în avizare, al ordinii de 
zi. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 1 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 2, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 3 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 4, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 5 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 6 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 9 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 10 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 11, a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea pct. 5, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Transporturilor domnii Septimiu Buzaşu, secretar de stat, Tudor Jidav, director şi doamna 
Ortansa Munteanu, director. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul 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. 

 Art. 1 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 La art. 2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul Comisiei. 

Art. 3 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La art. 4 a fost formulat un amendament de către domnul depuat George 

Băeşu, care a fost respins în urma votului exprimat (5 voturi pentru susţinerea 
amendamentului, 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere).   

La art. 5, alin. (2) şi (4) au fost modificate, cu unanimitate de voturi, potrivit 
amendamentului Comisiei.  

Art. 6 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 7 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 8 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 9 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 10 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 11 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 12 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 13 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 14 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 15 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Art. 16 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 17 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 18 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 19 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Supusă la vot legea în ansamblul său a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 1, în fond, al ordinii de zi. 
 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi 

apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Articolul unic a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii 

Comisiei. 
 Supusă la vot, legea în ansamblul său a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi. 
Pct. 2, în fond, al ordinii de zi, referitor la proiectul de Lege pentru 

ratificarea Protocolului Adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei 
Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999, a fost dezbătut 
de către membrii Comisiei. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Articolul unic a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei. 

 Supusă la vot, legea în ansamblul său a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi.  

 În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat 
Cornel Ştirbeţ, vicepreşedintele Comisiei. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, consilier 
juridic. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii  
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 

 Domnii deputaţi Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, şi Sergiu Andon, în 
cuvântul luat, au arătat că susţin adoptarea ordonaţei de urgenţă în forma propusă de 
iniţiator, precum şi modificarea titlului legii din lege de respingere în lege de aprobare a 
ordonaţei de urgenţă. 

Supusă la vot, propunerea de modificare a titlului legii, conform 
amendamentului formulat de către domnii deputaţi Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, şi 
Sergiu Andon, a fost adoptată cu unanimitate de voturi. De asemenea, articolul unic al 
legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi, potrivit amendamentului formulat. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Articolul unic al ordonanţei de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 
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Pct.1 al articolului unic a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma 
iniţiatorului. 

Pct. 2 al articolului unic a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La pct. 3 al articolului unic, subpunctul 1,  a fost formulat un amendament 

de eliminare de către domnul deputat Florin Iordache, care a fost respins cu majoritate de 
voturi (8 voturi pentru susţinerea propunerii de eliminare, 11 voturi împotrivă şi 1 
abţinere). Amendamentul de eliminare a tezei finale a alin. (1) al  art. 261, prevăzut la pct. 
3 al articolului unic al ordonanţei supuse dezbaterii,  formulat de domnii deputaţi Andras 
Levente Mate, Gheorghe Gabor şi Dragoş Ujeniuc a fost adoptat cu majoritate de voturi 
(18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă). 

Alin. (2) al art. 261 a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma din 
O.U.G. 

Alin. (3) al art. 261 a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma din 
O.U.G. 

La alin. (4) al art. 261  a fost formulat un amendament de către domnul 
deputat George Băeşu, care a fost respins în urma votului majoritar exprimat (7 voturi 
pentru susţinerea amendamentului, 12 voturi împotrivă şi 1 abţinere). De asemenea, şi 
amendamentul formulat de către domnul deputat Gheorghe Gabor a fost respins cu 
majoritate de voturi (4 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 3 abţineri). Domnul deputat 
Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă a supus votului   alin. (4) al art. 261  în forma din 
O.U.G., care a fost adoptat cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă). 

Alin. (5) al art. 261  a fost adoptat cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă) în forma propusă din O.U.G. 

La alin. (6) al art. 261  a fost formulat un amendament de eliminare de către 
domnul deputat Andras Levente Mate, care a fost admis cu majoritate de voturi (14 voturi 
pentru, şi 8 voturi împotrivă). 

 Alin. (7) al art. 261  a fost eliminat cu majoritate de voturi (11 voturi pentru 
şi 8 voturi împotrivă) potrivit amendamentului formulat de către domnul deputat Andras 
Levente Mate. 

Alin. (8) al art. 261, devenit alin. (6) a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Alin. (9) al art. 261, devenit alin. (7) a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Alin. (10) al art. 261, devenit alin. (8) a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus votului 

membrilor Comisiei legea în ansamblul ei, cu modificările care au fost aduse la 
ordonanţă, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (15 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea iniţiativei legislative prevăzută 
la pct. 4, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Violeta Belegante, consilier 
juridic. 

Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii  
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei a supus dezbaterii şi 
apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat 
Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

După  dezbaterile care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât în urma 
votului exprimat (unanimitate) adoptarea textelor propuse de iniţiator cu o singură 
modificare, la art. 37, pentru acord gramatical, conform propunerii formulate de domnul 
deputat George Băeşu. 

 Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectului de lege pentru 
aprobarea O.U.G. nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, 
prevăzut în ordinea de zi la pct. 57, în avizare, în şedinţă comună, cu Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Public, doamna Gabriela Ghiţă, procuror general adjunct şi Marius Tortolea, manager 
economic, din partea Avocatului Poporului domnii Nicolae Lapa, Avocatul Poporului şi 
Vasile Burtea, secretar general, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Ion 
Grigore, director. 

Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii  
Comisiei, cât şi invitaţii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii reunite au 
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea pct. 8, în fond al ordinii de zi, 
referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 
16/1994. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului  
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale domnul Attila Blenesi- Dima, director. De 
asemenea, la dezbaterea acestui proiect de lege a participat şi domnul deputat Ioan 
Munteanu, în calitate de iniţiator. 

Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii  
Comisiei, cât şi invitaţii. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii a precizat că nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative, care nu este oportună, deoarece în acest fel ar deveni 
obligatoriu contractul prevăzut în proiectul de lege, adoptat de Senat, încălcându - se 
principiul libertăţii de voinţă şi cel al autonomiei contractuale. 

Domnii deputaţi Augustin Zegrean, Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu, în 
cuvântul luat, au solicitat respingerea acestui proiect de lege. 

Domnul deputat Petru Călian a arătat că susţine adoptarea proiectului de 
lege, însă sunt necesare unele modificări pentru o mai bună aplicare a legii. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de respingere a proiectului de lege, care a fost adoptată cu majoritate de 
voturi (8 voturi pentru susţinerea propunerii şi 7 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 6, în fond, al ordinii de zi.  
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La solicitarea domnului deputat Petru Călian, acest punct al ordinii de zi a 
fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

În continuare a fost luat în discuţie pct. 7, în fond, al ordinii de zi. 
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. 
Supus la vot titlul ordonanţei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Articolul unic al ordonanţei de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de 

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

în ansamblul ei, membrii Comisiei hotărând cu unanimitate de voturi adoptarea. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de 

zi, referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, domnul deputat Petru Călian a propus 
respingerea  a iniţiativei legislative. Supusă la vot propunerea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 10, în fond, al ordinii de zi. 
Membrii Comisiei au hotărât prin votul exprimat adoptarea propunerii de respingere 
formulată de domnul deputat Daniel Buda, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 4 
abţineri). 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în fond al ordinii de zi a fost 
amânată pentru o şedinţă ulterioară la propunerea domnului deputat Petru Călian.  

Propunerea legislativă  prevăzută la pct. 12, în fond, a fost amânată de către 
membrii Comisiei cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 13, în fond, care a fost 
amânat cu unanimitate de voturi pentru o şedinţă ulterioară 

Comisia şi – a continuat lucrările cu examinarea pct. 14, în fond, referitor la 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/1991 privind siguranţa 
naţională a României. În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui preraport de respingere, care va fi transmis 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care de asemenea este 
sesizată spre dezbatere în fond. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în fond, al ordinii 
de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Pct. 16, în fond, a fost de asemenea, amânat, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă) pentru o şedinţă ulterioară. 

 Lucrările Comisiei au continuat, cu examinarea proiectelor de lege şi 
propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct . III, în avizare, începând cu pct. 
13. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 13, în avizare, în urma 
dezbaterilor ce au avut loc, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 14 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

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

Proiectul de lege prevăzut la pct. 18, a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 19 în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 3 abţineri) avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 
abţineri). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21 în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi  avizarea favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă). 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de voturi (3 
voturi împotrivă). 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 26, a fost avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 27,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28 în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere) avizarea 
negativă a acesteia.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 
abţinere).  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi (8 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă şi 1 abţinere).  
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Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă), avizarea negativă a acesteia. 

În privinţa iniţiativei legislative prevăzută la pct. 33, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu  majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 1 abţinere), avizarea 
negativă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 3 
abţineri).  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă), avizarea negativă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în urma 
dezbaterilor, aceasta a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri) avizarea negativă a acesteia. 

În privinţa propunerii legislative prevăzută la pct. 38, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă), 
avizarea negativă a acesteia. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a 
acesteia. 

În privinţa propunerii legislative prevăzută la pct. 41, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a acesteia. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a 
acesteia. 

În privinţa propunerii legislative prevăzută la pct. 44, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă a acesteia. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a 
acesteia. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a acesteia. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a acesteia. 
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Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 1 
abţinere) avizarea negativă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a 
acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 52, în avizare, în urma 
dezbaterilor, aceasta a fost avizată negativ cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 53, în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă a acesteia. 

În privinţa propunerii legislative prevăzută la pct. 54, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere), avizarea 
negativă a acesteia. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 55, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 56, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă a 
acesteia. 

          Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea Legii privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, adoptată 
de Senat, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României, 
prevăzută la pct. 17, în fond, al ordinii de zi.   

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Transporturilor domnii Septimiu Buzaşu, secretar de stat, Onoiu Constantin, director şi 
doamna Ortansa Munteanu, director. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii  
Comisiei, cât şi invitaţii. 
  În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a constatat că Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, însuşindu-şi criticile formulate în cererea de reexaminare, a 
modificat textele vizate. Membrii Comisiei, examinând articolele din lege, astfel cum au 
fost modificate de Senat, au hotărât prin votul exprimat (unanimitate) să - l  supună spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor. În acest sens se va întocmi raport 
favorabil. 
  În continuare membrii Comisiei au reluat dezbaterile la proiectul de lege 
prevăzut la pct. 5, în fond, al ordinii de zi.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, au participat din partea Ministerului 
Transportului, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de invitaţi, domnul Ioan Andreica, 
secretar de stat, doamna Ortansa Munteanu, director şi domnul Jidav Tudor, director 
general adjunct al Aeroportului Henri Coandă - Bucureşti. 

Dezbaterile au fost reluate la solicitarea reprezentanţilor Ministerului 
Transporturilor, ca urmare a motivelor invocate de Preşedintele României în cererea de 
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reexaminare formulată la Legea privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi 
extindere a infrastructurii feroviare publice, pentru ca cele două acte normative să fie 
puse de acord, avându-se în vedere că ambele se referă la măsurile prealabile ce se pot 
lua în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii  
Comisiei, cât şi invitaţii. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot titlul 
legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Art. 1 din proiectul de lege a fost, de asemenea, adoptat cu unanimitate de 
voturi. 
  Alin. (1) al art. 2, a fost menţinut în forma din proiectul de lege, conform 
votului exprimat. La alin. (2) al acestui articol s - a adoptat amendamentul Comisiei, cu 
unanimitate de voturi. Alin. (3) al art. 2 a fost votat în forma din proiectul de lege. 
  La art. 3, cu unanimitate de voturi s - a  adoptat amendamentul Comisiei. 
  La art. 4, alin. (1) s - a menţinut forma din proiectul de lege, cu unanimitate 
de voturi. Alin. (2) a fost eliminat, iar după alin. (3) s – au introdus două alineate noi, 
conform amendamentelor Comisiei, care au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 
  Art. 5 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi,  astfel cum a fost reformulat 
prin amendamentul Comisiei. 
  La art. 6, alin. (1) a fost adoptat, cu unanimitate de voturi,  astfel cum a fost 
reformulat prin amendamentul Comisiei. Alin. (2) a fost eliminat, cu unanimitate de 
voturi. Articolul a fost completat cu patru alineate noi, conform amendamentului 
Comisiei, adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Art. 7  a fost eliminat, de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 
  Art. 8 a fost adoptat cu unanimitate de voturi conform amendamentului 
Comisiei. 
  Art. 9 a fost reformulat potrivit amendamentului Comisiei. 
  La art. 10, cu unanimitate de voturi s – a menţinut textul din proiectul de 
lege. 
  La art. 11 s - a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul Comisiei. 
  La art. 12, de asemenea, s - a adoptat cu unanimitate de voturi 
amendamentul Comisiei. 
  La art. 13, cu unanimitate de voturi s – a menţinut textul din proiectul de 
lege. 
  La art. 14, cu unanimitate de voturi s – a menţinut textul din proiectul de 
lege. 
  La art. 15 s - a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul Comisiei. 
  La art. 16, cu unanimitate de voturi s – a menţinut textul din proiectul de 
lege. 
  La art. 17 s - a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul Comisiei. 
  La art. 18, cu unanimitate de voturi s – a menţinut textul din proiectul de 
lege. 
  La art. 19, cu unanimitate de voturi s – a menţinut textul din proiectul de 
lege. 
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  Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu amendamente admise. 
  Şedinţa Comisiei a continuat cu discutarea punctului V, Diverse, al ordinii 
de zi, domnul deputat Sergiu Andon, făcând o prezentare a adreselor prevăzute la pct. 1, 
2 şi 4.  

          Cu privire la pct. 5, din Diverse, în urma punctelor de vedere exprimate, s - a 
constatat că în şedinţa comună din 7 decembrie 2005, Comisiile juridice al celor două 
Camere au transmis Comisiilor de buget un aviz favorabil asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea O.U.G. nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2005. Cu prilejul reexaminării, membrii Comisiei juridice au opinat că nu sunt motive de 
schimbare a avizului anterior exprimat. În acest sens se va întocmi răspunsul către 
Comisia de sănătate şi familie.  
  Întrucât timpul alocat lucrărilor Comisiei a fost epuizat domnul deputat 
Sergiu Andon a declarat şedinţa închisă, urmând ca punctele de pe ordinea de zi care nu 
au fost dezbătute să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 


