
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 18.09.2008 

Nr. 31/879 
 

SINTEZA   
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 17 septembrie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 17 septembrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, 
Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Bruchental Pop Ionela, 
Daniel Buda, Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, 
Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen, Eugen 
Nicolicea, Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, 
domnul deputat Dan Grigore în locul domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, domnul 
deputat Cristian Stănescu în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş şi 
domnul deputat Valentin Boşneac în locul domnului deputat Ioan Ghişe. Au absentat 
domnii deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, George Băeşu, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Victor Viorel Ponta şi Mihail Vasov. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Florin 
Iordache, vicepreşedintele Comisiei. 

 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali P.l.x 348/2008 - fond 
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale P.l.x  349/2008 – fond  
3. Proiectul de Lege pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre 

Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice 
ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 P.L.x  468/2008 – fond 

4. Proiectul de Lege privind  statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.x 502/2005 – fond  

5. Cererea de reexaminare asupra Legii privind personalul Curţii 
Constituţionale şi de modificare  şi completare a Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar P.L.x 264/2007 – fond  

6. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x  368/2007 – 
fond 
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7. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-
Codul familiei P.l.x  49/2008 – fond 

8. Propunerea legislativă privind loialitatea cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale faţă de România şi statul naţional unitar român P.l.x 306/2008 
– fond 

9. Proiectul de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 
comunicaţii P.L.x 439/2008 – fond  

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 
2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989 P.l.x 891/2007 - fond 

11. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
industrială P.l.x 163/2008 – fond 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente şi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 P.L.x  144/2008 – fond 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată P.L.x  385/2008 – fond 

14. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x  584/2007 – 
fond 

15. Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x  100/2008 – fond 

16. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x  131/2008 – 
fond 

17. Propunerea legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 
85/2006, privind procedura insolvenţei P.l.x 169/2008 – fond 

18. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, 
privind regimul juridic al adopţiei P.l.x 211/2008 – fond 

19. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind 
taxele judiciare de timbru P.L.x  216/2008 – fond 

20. Propunerea legislativă privind perioada de desfăşurare a alegerilor şi 
referendumului local P.l.x  284/2008 – fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată P.L.x  397/2008 – fond 

22. Proiectul de Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989 P.L.x  400/2008 – fond 

23. Proiectul Legii Lege pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind 
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice P.L.x  402/2008 – fond 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3 din 
22/02/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, versiune consolidată 
în data de 15.05.2007 P.L.x  419/2008 – fond 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8055
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8533
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9421
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9421
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8625
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8625
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9346
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9346
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9442
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9442
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9442
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25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 
privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de 
regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă 
P.L.x 436/2008 – fond  

26. Propunerea legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri P.l.x  443/2008 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor P.l.x  
444/2008 – aviz 

28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România P.L.x  445/2008 – aviz 

29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale P.L.x  446/2008 – 
aviz 

30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 P.l.x  451/2008 
– aviz 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind 
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor P.l.x  452/2008 – aviz 

32. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru 
modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul 
supravieţuitor P.l.x  453/2008 – aviz 

33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de 
pensionari P.l.x  454/2008 – aviz 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii P.l.x  455/2008 – aviz 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. I din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul 
cheltuielilor de personal P.l.x  459/2008 – aviz 

36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea 
Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast 
separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei 
Maritime Internaţionale P.L.x  464/2008 – aviz 

37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin.(8) din Legea nr.128 privind Statutul 
personalului didactic P.L.x  465/2008 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9452
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9452
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9452
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9452
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9452
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9452
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9110
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9110
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9110
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9059
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9059
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9059
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38. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului, nr.84/1995 P.L.x  466/2008 – 
aviz 

39. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de 
asociere, între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 
Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007 
P.L.x  467/2008 – aviz 

40. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele 
la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi 
al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 
decembrie 2007 P.L.x  470/2008 – aviz 

41. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea 
nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul 
alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg 
la 19 martie 2004 P.L.x  471/2008 – aviz 

42. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, 
semnat la Bucureşti, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanţie dintre România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului de 
modernizare şi introducere a taxării pe autostrada Bucureşti - Piteşti, semnat la 
Bucureşti la 5 august 1996 P.L.x  472/2008 – aviz 

43. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 P.L.x  
473/2008 – aviz 

44. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 
iunie 2008 P.L.x  474/2008 – aviz 

45. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de 
război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat 
la Bucureşti la 6 martie 2008 P.L.x  475/2008 – aviz 

46. Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul 
European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC) P.L.x  476/2008 – aviz 

47. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecţiei şi securităţii civile privind 
asistenţa şi cooperarea în situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 P.L.x  
477/2008 – aviz 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.45 din Legea 
nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare P.l.x  483/2008 – aviz 

49. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 
servicii P.L.x  489/2008 – aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9489
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9489
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9489
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50. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi Alimentare P.L.x  491/2008 – aviz 

51. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 
Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti P.L.x  492/2008 – aviz 

52. Proiectul de Lege privind creşterea producţiei de cereale prin 
subvenţionarea seminţei certificate de grâu şi porumb P.L.x  494/2008 – aviz 

53. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) şi (6) ale art.7 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat P.L.x  495/2008 – aviz 

54. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în 
nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la 
Bucureşti la 8 mai 2008 şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de 
implementare a acestora P.L.x  531/2008 – aviz 

55. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic P.l.x  532/2008 – aviz 

56. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi 
înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007 P.L.x  
534/2008 – aviz 

57. Propunerea legislativă privind completarea articolului 44 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor P.l.x  153/2008 – aviz 

58. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar P.L.x  
460/2008 – aviz 
 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă cu membrii Comisiei pentru 
muncă. Şedinţa comună a fost condusă alternativ de domnul deputat Gheorghe Barbu, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi de către domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedintele Comisiei juridice. 

La propunerea domnilor deputaţi Gheorghe Barbu şi Traian Dobre acest 
punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară în vederea formulării 
unor amendament de îmbunătăţire a textelor.  

Domnul deputat Florin Iordache, a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor cu 3 săptămâni, membrii celor două Comisii fiind de acord cu această 
propunere. Domnul deputat Gheorghe Barbu a mai precizat că fiecare Comisie 
urmează sa facă o notă în care să fie cuprins punctul ei de vedere. 

Domnul deputat Daniel Buda a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară a pct. 10, 12 şi 13, în fond, din ordinea de zi, în vederea studierii 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9508
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9508
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9508
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9520
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9520
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9520
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9459
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9459
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9459
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materialelor. Membrii Comisiei juridice au adoptat, cu majoritate de voturi (o 
abţinere), această propunere. 

Domnul deputat Mircea Grosaru a solicitat amânarea dezbaterilor pentru 
o şedinţă ulterioară a pct. 14-17, în fond, din ordinea de zi. Membrii Comisiei juridice 
au adoptat, cu majoritate de voturi (o abţinere), această propunere. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi 
domnul Ovidiu Simina, consilier.  

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

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
respingerea acestei iniţiative, deoarece  situaţiile prevăzute în iniţiativa legislativă sunt 
deja reglementate. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi 
domnul Ovidiu Simina, consilier.  

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

Domnii deputaţi Andras Levente Mate şi Gheorghe Gabor, în cuvântul 
luat au solicitat respingerea acestei iniţiative. Supusă la vot, propunerea de respingere 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond din ordinea de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, domnul Mircea Ionescu, consilier.  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat în forma 
propusă de către iniţiator. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. Comisia juridică a fost sesizată spre 
dezbatere în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic. În acest sens se transmite un raport comun favorabil 
plenului Camerei Deputaţilor.  

Cu privire la pct. 6, 7 şi 8, în fond, din ordinea de zi, membrii Comisiei 
au fost de acord cu solicitarea Comisiei pentru drepturile omului de amânare a 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de 
zi. 



 7

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, doamna Alina Saioc, secretar de stat şi 
domnul Constantin Teodorescu, secretar de stat.  

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

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

Art. 1-23 ale proiectului de lege au fost, de asemenea, adoptate în forma 
de la Senat. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei, urmând a se transmite în acest sens 
un raport preliminar favorabil Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, sesizată, de asemenea în fond. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al ordinii de 
zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

Art. I-III ale proiectului de lege au fost, de asemenea, adoptate în forma 
de la Senat. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat. La şedinţă a mai participat şi 
domnul senator Gavrilă Vasilescu, în calitate de iniţiator. 

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

În urma luărilor de cuvânt domnul deputat Florin Iordache, preşedintele 
de şedinţă, a supus la vot propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate 
de voturi (2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 19, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat.  

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

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 20, în fond din ordinea 
de zi. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi 
domnul Ovidiu Simina, consilier.  

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

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

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 21, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat.  

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

În urma luărilor de cuvânt domnul deputat Florin Iordache, preşedintele 
de şedinţă, a supus la vot propunerea de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate 
de voturi (2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 22, în fond, al ordinii de 
zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Theodor Nicolescu, secretar de stat.  

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

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul iniţiativei legislative, care a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

Art. 1-8 ale proiectului de lege au fost, de asemenea, adoptate în forma de 
la Senat. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. 

  Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 23, în fond, al ordinii 
de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, doamna Alina Saioc, secretar de stat şi 
domnul Constantin Teodorescu, secretar de stat.  

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul 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, care a fost adoptat cu unanimitate 
de voturi. 

Art. I şi II ale proiectului de lege au fost, de asemenea, adoptate în forma 
de la Senat. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 24, în fond din ordinea 
de zi. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, domnul Marin Pătuleanu, secretar de stat şi 
domnul Ovidiu Simina, consilier.  

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

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de respingere, a fost adoptată, 
cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 25, în fond din ordinea 
de zi. 

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

Articolul unic al proiectului de lege a fost, de asemenea, adoptat în forma 
Senatului. 

Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 

examinarea pct. 4, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi cu cei ai Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a constatat lipsa 
cvorumului necesar desfăşurării acestei şedinţe. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea proiectelor de 

lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.  
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, Comisia a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

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

La  proiectul de lege prevăzut la pct. 37, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 38, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 41, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor 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.  

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, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

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

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

La proiectul de lege prevăzut la pct. 49, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 50, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi.  
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 52, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 53, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 54, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 55, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 56, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 57, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

La  proiectul de lege prevăzut la pct. 58, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 
 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
închise lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind 
epuizată.    
 
 
 
                   VICEPREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
                    Florin IORDACHE                                         George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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