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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 18 martie 2008 

    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 18 martie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Daniel Buda, Vasile Butnaru, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana 
Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ, 
Tamas Sandor, Florentina Toma, Petre Ungureanu şi Dragoş Ujeniuc. Au absentat 
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu 
Buzea şi Ioan Ghişe.  

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de către domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii P.L.x 
112/2008 - fond 

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. Proiectul de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor 
necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit P.L.x 798/2007 – 
fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L.x 610/2006 – fond 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv P.L.x 728/2007 - fond 
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6. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.x 502/2005 - fond 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de 
plată rezultate din contracte comerciale P.L.x 34/2008 - fond 

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

9. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 - 
fond 

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

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului P.l.x 67/2008 - fond 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii notarilor 
publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 P.l.x 75/2008 - fond 

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

14. 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 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul 
juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue economice 
exclusive ale României P.L.x 79/2008 – fond 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 125/2007 pentru modificarea şi completarea art.13 din Legea notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr.36/1995 P.L.x 80/2008 – fond 

17. Proiectul de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al 
articolului 48 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x 
96/2008 – fond 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare P.L.x 61/2008 – aviz 

19. Propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru 
sănătate P.l.x 62/2008 – aviz 

20. Propunerea legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului P.l.x 64/2008 – aviz 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate P.L.x 81/2008 – aviz 

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere P.L.x 
82/2008 – aviz 

23. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul 
funcţionarului public parlamentar P.L.x 83/2008 – aviz 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului, nr.69/2000 P.L.x 84/2008 – aviz 

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.4 al Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată P.L.x 
85/2008 – aviz 

26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia 
de susţinere pentru familia monoparentală P.L.x 86/2008 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007 P.l.x 87/2008 – 
aviz 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată P.l.x 88/2008 – aviz 

29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 89/2008 – aviz 

30. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 90/2008 
– aviz 

31. Propunerea legislativă privind stimularea elevilor olimpici P.l.x 91/2008 
– aviz 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
92/2008 – aviz 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice P.l.x 
93/2008 – aviz 

34. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conţin 
organisme modificate genetic P.l.x 94/2008 – aviz 

35. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată P.L.x 95/2008 – 
aviz 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe P.L.x 97/2008 – 
aviz 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare P.l.x 98/2008 – aviz 

38. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri privind diminuarea 
mortalităţii şi morbidităţii infantile P.l.x 99/2008 – aviz 
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39. Propunerea legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 101/2008 – aviz 

40. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 
P.l.x 102/2008 – aviz 

41. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.105/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de 
Mediu P.l.x 103/2008 – aviz 

42. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii 
audiovizualului nr.504 din 2002 P.l.x 45/2008 – aviz 

43. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii nr.150/1978 privind administraţia muncii:rol, funcţii şi 
organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni a 
Conferinţei generale a acesteia P.L.x 104/2008 – aviz 

44. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 
1994 P.L.x 105/2008 – aviz 

45. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul 
apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 
2007 P.L.x 106/2008 – aviz 

46. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
"Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" S.A. P.L.x 108/2008 – aviz 

47. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică P.L.x 109/2008 – 
aviz 

48. Propunerea legislativă privind înfiinţarea satului Păcăleşti, în comuna 
Dragăneşti, judeţul Bihor P.l.x 52/2008 – aviz 

49. 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)  
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Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea proiectelor de lege 
şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), 
avizarea  favorabilă.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea  favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea  favorabilă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea  
negativă.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 
avizarea  negativă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 44, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 46, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 47, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al 

ordinii de zi.  
La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 

Gheorghe Mocuţa, secretar de stat şi doamna Alina Barbu, director. 
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitaţii. 
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
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Cu privire la pct. 2, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 
de asemenea, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, pentru a fi discutat 
împreună cu proiectul de lege de la pct. 1. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al 
ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului  Economiei şi 
Finanţelor,  domnul Sorin Găman, director general şi doamna Magdalena Niculescu, 
director general adjunct. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat 
amendamentul Comisiei juridice. 

La art. 1 a fost menţinut textul Senatului. 
La art. 2, la alin. (1) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Ioan 

Bivolaru, Iulian Iancu şi Andrian Mihei. Alin. (2) a fost menţinut în forma de la Senat. 
La art. 3, la alin. (1) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 

Aurelia Vasile, Constantin Petrea şi Corneliu Momanu. Alin. (2) a fost menţinut în 
forma de la Senat. 

Art. 4 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Art. 5, alin. (1) şi (2) au fost menţinute în forma adoptată de Senat, iar la 

alin. (3) a fost adoptat amendamentul formulat de către domnul deputat Dragoş 
Ujeniuc. 

La art. 6, la alin. (1) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Ioan 
Bivolaru, Iulian Iancu şi Antal Istvan. Alin. (2) a fost menţinut în forma de la Senat. 
La alin. (3) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Ioan Bivolaru, Aura Vasile 
şi Antal Istvan. 

Art. 7 şi 8 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La alin. (1) al art. 9 a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru 

administraţie. La alin. (2) a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi Ioan 
Bivolaru, Aura Vasile, Iulian Iancu şi Corneliu Momanu. Alin. (3) a fost menţinut în 
forma de la Senat. La alin. (4) al art. 9 a fost adoptat amendamentul Comisiei pentru 
administraţie. 
                   La art. 10 şi 11 au fost adoptate amendamentele Comisiei pentru 
administraţie. 

La art. 12, la alin. (1) a fost adoptat  amendamentul Comisiei pentru 
administraţie. Alin. (2) a fost menţinut în forma de la Senat. 

Art. 13 şi 14 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 15, la alin. (1)  şi (2), precum şi la alin. (4) şi (5), au fost adoptate  

amendamentele Comisiei pentru administraţie. Alin. (3) a fost menţinut în forma de la 
Senat. 

La art. 16 a fost adoptat  amendamentul Comisiei pentru administraţie. 
La alin. (1) al art. 17 fost adoptat  amendamentul Comisiei pentru 

administraţie, iar alin. (2) şi (3) au fost menţinute în forma de la Senat. 
Art. 18 şi 19 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
La art. 20 a fost adoptat  amendamentul Comisiei pentru administraţie. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
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Referitor la pct. 4 şi 5, în fond, din ordinea de zi, membrii Comisiei au 
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, Comisia a constatat că în 
programul Camerei Deputaţilor nu mai este prevăzută şedinţă comună. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al 
ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 
Gheorghe Mocuţa, secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu, consilier. 

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

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

La articolul unic a fost menţinut textul Senatului. 
                   Titlul ordonanţei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Titlul Cap. I a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Preambulul art. 1 a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Pct. 1 al art. 1 a 
fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Preambulul pct. 2 a fost fosta adoptat în forma 
propusă prin ordonanţă. La lit. a)-e) ale pct. 2 au fost adoptate amendamentele 
domnilor deputaţi Ion Bivolaru, Iulian Iancu, Mircea Ciopraga şi Aurelia Vasile. Pct. 
3 şi 4 au fost menţinute în forma din ordonanţă. 

La art. 3, partea introductivă a alin. (1) a fost menţinută în forma adoptată 
de Senat. 

La art. 4 alin. (2) a fost menţinută forma adoptată de Senat. 
La art. 5 după alin.(2) au fost introduse două noi alineate, alin. (3) şi (4), 

adoptate în forma Senatului. 
La art. 12, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma de la Senat. 
La art. 13, alin. (1) şi (2) au fost adoptate în forma de la Senat. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 8, în fond, al 

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

Dezvoltării Durabile, domnul Adrian Chesaru, director. De asemenea, la dezbateri au 
mai participat şi domnii deputaţi Alexandru Mazăre şi Eduard-Stelian Martin, în 
calitate de iniţiatori. 

Domnul deputat Ioan Timiş, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea formulată a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă). 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea participării la şedinţă a domnului 
ministru Attila Korodi. Supusă la vot propunerea de amânare a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat, cu majoritate 
de voturi în forma propusă de iniţiatori. 
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Titlul Cap. I a fost adoptat în forma din propunerea legislativă. 
Art. 1 şi 2 au fost adoptate în forma iniţiatorilor. 
La alin. (1) al art. 3 a fost adoptat amendamentul domnului deputat 

Lucian Băluţ. La alin. (2) a fost adoptat textul propus de iniţiatori. 
La alin. (1) al art. 4 a fost adoptat amendamentul domnului deputat 

Lucian Băluţ, iar alin. (2) a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
Alin. (1) al art. 5 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator, iar la alin. 

(2)  a fost adoptat amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 
Preambulul art. 6 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. Lit. a)-d) 

au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori, iar la lit. e) a fost adoptat 
amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 

Titlul Cap. II a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
Titlul Secţiunii I a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
Art. 8 a fost adoptat în forma iniţiatorilor. 
Preambulul art. 9 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. Lit. a)-c) şi 

g) au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori, iar la lit. d) a fost adoptat 
amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. După lit. g) a fost introdusă o literă 
nouă, lit. f), ca amendament al domnului deputat Lucian Băluţ. 

 Titlul Secţiunii II a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
Art. 10 a fost adoptat în forma iniţiatorilor. 
La art. 11 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 
Cap. III cu art. 12-21 a fost eliminat prin amendamentul domnului deputat 

Lucian Băluţ. 
Titlul Cap. IV a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
La art. 22 alin. (1) şi (2) au fost adoptate amendamentele domnului 

deputat Lucian Băluţ, iar la alin. (3) a fost adoptat textul propus de iniţiatori. 
Titlul Cap. V a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
La art. 23a fost adoptat textul propus de iniţiatori. 
Titlul Cap. VI a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. 
La art. 24 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 
Alin. (1) al art. 25 a fost adoptat în forma propusă de iniţiator, iar la alin. 

(2)  a fost adoptat amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 
Preambulul art. 26 a fost adoptat în forma propusă de iniţiatori. Pct. 1 şi 3 

ale art. 26 au fost menţinute în forma iniţiatorilor, iar la pct. 2 a fost adoptat 
amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 

La art. 27, la pct. 1-3 şi 5-9 au fost adoptate amendamentele domnului 
deputat Lucian Băluţ, la pct. 4 a fost adoptat textul propus de iniţiatori, iar pct. 9 a fost 
eliminat prin amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 

Art. 28 şi 29 au fost adoptate în forma propusă de iniţiatori. 
Preambulul art. 30 a fost adoptat în forma iniţiatorilor. Pct. 1a fost adoptat 

în forma propusă de iniţiatori. La pct. 2-6 au fost adoptate amendamentele domnului 
deputat Lucian Băluţ.  

La art. 31-33 au fost adoptate amendamentele domnului deputat Lucian 
Băluţ. 

Art. 34-37 au fost adoptate în forma iniţiatorilor. 
La art. 38 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Lucian Băluţ. 
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea în ansamblul său, aceasta fiind adoptată, cu majoritate de voturi (16 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Pct. 9 şi 10, ale ordinii de zi au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară la 
solicitarea domnului deputat Daniel Buda. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 11, în fond, al ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 

Gheorghe Mocuţa, secretar de stat. 
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 

acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri).  
                   Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 12, în fond al ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 
Gheorghe Mocuţa, secretar de stat. 

Domnul deputat Ioan Timiş, susţinut şi de domnul deputat Dragoş 
Ujeniuc, în cuvântul luat a solicitat respingerea acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de respingere formulată, aceasta fiind adoptat, cu majoritate de voturi (2 
voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 13, în fond, al ordinii 
de zi. 

La şedinţa Comisiei a participat din partea Agenţiei Naţionale 
Antidoping, doamna Graziela Vâjială, preşedinte şi domnul Bogdan Caştru, director. 

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

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul proiectului de lege, la care a fost adoptat 
amendamentul Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Titlul Cap. I a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
La art. 1 şi 2 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele 

Comisiei. 
La titlul Cap. II a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. 3 a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Preambulul art. 4 a fost menţinut în forma de la Senat. Alin. (1), lit. a)-c), 

e)-i) au fost menţinute în forma adoptată de Senat, iar la lit. d) a fost adoptat 
amendamentul Comisiei. Alin. (2) a fost menţinut în forma de la Senat. La alin. (3)-(6) 
au fost adoptate amendamentele Comisiei. Alin. (7) a fost menţinut în forma de la 
Senat. După alin. (7) a fost introdus un alineat nou, alin. (8), ca amendament al 
Comisiei. 

La art. 5 - 7 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele 
Comisiei. 

La titlul Cap. III a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
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La alin. (1) şi (2) ale art. 8 au fost adoptate amendamentele Comisiei, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), iar alin. (3) a fost menţinut în forma de la 
Senat. 

La alin. (1) şi (2) ale art. 9 au fost adoptate amendamentele Comisiei, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), iar alin. (3)  şi (4) au fost menţinute în forma de 
la Senat. După art. 9 au fost introduse două articole noi, art. 91 şi 92, ca amendamente 
ale Comisiei. 

La titlul Cap. IV a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
La art. 10 şi 11 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele 

Comisiei. 
Alin. (1) al art. 12 a fost menţinut în forma adoptată de Senat, iar la alin. 

(2) a fost adoptat amendamentul Comisiei. 
Alin. (1) al art. 13 a fost menţinut în forma adoptată de Senat. După alin. 

(1) a fost introdus un alineat nou, alin. (11), ca amendament al Comisiei. La alin. (2) a 
fost menţinut textul adoptat de Senat. 

La art.14 a fost adoptat amendamentul Comisiei.  
Art. 15 a fost menţinut în forma de la Senat. 
La art. 16 a fost adoptat amendamentul Comisiei de eliminare, urmând ca 

articolele următoare să fie renumerotate. 
Art. 17 a fost menţinut în forma de la Senat. 
La alin. (1) al art. 18 a fost adoptat amendamentul Comisiei, iar alin. (2)   

a fost menţinut în forma de la Senat.                
La art. 19 şi 20 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele 

Comisiei. 
La alin. (1) şi (2) ale art. 21 au fost adoptate amendamentele Comisiei, cu 

majoritate de voturi (1 vot împotrivă), iar alin. (3) a fost menţinut în forma de la 
Senat. 

La art. 22 şi 23 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, amendamentele 
Comisiei. 

Art. 24 a fost menţinut în forma de la Senat. După art. 24 a fost introdus 
un articol nou, art. 241,  ca amendament al Comisiei. 

Art. 25 şi 26 au fost menţinute în forma adoptată de Senat. 
                    Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
                   Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 14, în fond al ordinii de zi. 

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 
Gheorghe Mocuţa, secretar de stat. 

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

În urma luărilor de cuvânt s-a solicitat respingerea acestei iniţiative 
legislative. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
respingerea acestei propuneri legislative, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi 
(2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 15, în fond, al ordinii de zi. 



 12

La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 
Gheorghe Mocuţa, secretar de stat. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care fost adoptat, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere), în forma Senatului. 

Articolul unic a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu majoritate de voturi          

(2 voturi împotrivă şi o abţinere). 
Art. I şi II din ordonanţă au fost adoptate, cu majoritate de voturi            

(2 voturi împotrivă şi o abţinere). 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu majoritate de voturi           
(1 vot împotrivă şi o abţinere). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 16, în fond, al ordinii de zi. 
La şedinţa Comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul 

Gheorghe Mocuţa, secretar de stat. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 

dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care fost adoptat, cu unanimitate de 
voturi, în forma Senatului. 

Articolul unic a fost, de asemenea, adoptat în forma de la Senat. 
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. I şi II din ordonanţă au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la pct. 17, în fond, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
Domnul deputat Florin Iordache, 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 
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