
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 24.09.2008 

Nr. 31/890 
 

SINTEZA  
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 23 septembrie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 23 septembrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, 
George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Vasile Butnaru, 
Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu (substituit în partea a 
doua a şedinţei de către doamna deputat Elena Ehling), 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 şi domnul 
deputat Constantin Faina în locul domnului deputat Sergiu Andon. Au absentat 
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Ioan Timiş, Lucian Augustin Bolcaş Tiberiu 
Bărbuleţiu, Bruchental Pop Ionela, Liana Dumitrescu, Ioan Ghişe, 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. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 P.L.x 871/2007 - fond 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114/1996, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinţei P.L.x  
166/2008 – fond  

3. Proiectul de Lege privind declararea terenurilor şi clădirilor dezafectate, 
aparţinând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 
acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi P.L.x  209/2008 – fond 

4. Propunerea legislativă privind stimularea întoarcerii în judeţele Harghita, 
Covasna şi Mureş a familiilor de români alungate de către şovinii de etnie maghiară 
după 21 decembrie 1989, precum şi a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc 
sa-şi stabilească domiciliul în aceste judeţe P.l.x 219/2008 – fond 

5. Propunerea legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România P.l.x 345/2008 – fond 
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6. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie P.L.x 388/2008 – fond 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale şi pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului      
P.L.x 486/2008 – fond 

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

9. 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 

10. 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 

11. 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 

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

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

14. 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 

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

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

17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 P.l.x  121/2008 – fond 

18. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.146/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme 
Dacia P.l.x  124/2008 – fond 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziţionării de 
autoturisme P.L.x  140/2008 – fond 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la 
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de 
autoturisme P.L.x  369/2008 – 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=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8626
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8771
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9346
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21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
P.L.x  490/2008 – fond 

22. Propunerea legislativă pentru recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist P.L.x  339/2008 – fond 

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală P.L.x  
364/2008 – fond 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă P.L.x 487/2008 – fond 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare 
(RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a 
Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară 
(EJTN) P.L.x  488/2008 – fond 

26. Propunerea legislativă privind completarea anexei 1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x  441/2008 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal P.l.x  442/2008 – aviz 

28. Propunerea legislativă de modificare şi completarea Anexei 4.1 la Titlul 
VII "Accize şi alte taxe speciale" din Ordonanţa de Urgenţă nr.110/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x  447/2008 – 
aviz 

29. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.110 din 
21/12/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal P.l.x  448/2008 – aviz 

30. Propunerea legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind 
Codul fiscal P.l.x  449/2008 – aviz 

31. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal P.l.x  450/2008 – aviz 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 
aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii P.l.x  458/2008 – aviz 

33. Propunerea legislativă privind unităţile zootehnice construite înainte de 1 
ianuarie 2007 P.l.x  496/2008 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată P.L.x  497/2008 – aviz 

35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule P.L.x  536/2008 – 
aviz 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9504
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9504
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36. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a 
încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare P.L.x  537/2008 – aviz 

37. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut(Proiect 
privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea 
agriculturii), între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 P.L.x  538/2008 – aviz 

38. Proiectul  de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la 
Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 
Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 P.L.x  539/2008 – aviz 

39.  Scrisoarea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al 
Pachetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adresată Birourilor 
permanente ale celor două Camere cu privire la solicitarea aprobării cercetării penale a 
consilierului de conturi Alămâie Dumitru, membru al plenului Curţii de Conturi a 
României (Nr. 746 BP) 

40. Scrisoarea Autorităţii Electorale Permanente adresată Birourilor 
permanente ale celor două Camere privind modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, 
aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului    
nr. 2/2007 (Nr. 607 BP) 

41. Cerere de reexaminare asupra Legii pentru completarea art. 5 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  P.L.x 669/2006 - fond 
 
 

Lucrările Comisiei juridice au început 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 propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, 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. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

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
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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Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

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, avizarea favorabilă în forma de la Senat, 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. 

 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, în cuvântul luat, 

a precizat că referitor la pct. 1, în fond, al ordinii de zi, Comisia juridică va merge pe 
forma pe care ne-o trimite Comisia pentru agricultură, sesizată, de asemenea, spre 
dezbatere în fond. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, domnul Marin Costescu, director şi 
domnul Marius Vasiliu, consilier. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond, a 
transmis Comisiei juridice un raport preliminar de respingere a proiectului de lege 
supus examinării. 

Domnul deputat Traian Dobre a propus respingerea acestei iniţiative 
legislative. Membrii Comisiei juridice au fost de acord cu această propunere, urmând 
a se întocmi un raport comun de respingere împreună cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.  

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond din ordinea de 
zi. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de respingere a proiectului de 
lege supus examinării. 

Membrii Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea acestei iniţiative legislative. În aceste sens se va întocmi un raport comun 
de respingere. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a precizat că 
pct. 4 şi 5, în fond, din ordinea de zi, vor fi amânate pentru a primi rapoarte 
preliminare de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, sesizată şi ea spre dezbatere în fond. 

Pct. 6, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Florin Iordache, 
preşedintele de şedinţă, a precizat că va fi amânat pentru a se primi raport preliminar 
de la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 7, în fond din ordinea de 
zi. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Claudia Roşianu, director adjunct şi doamna Nicoleta Miclăuş, 
consilier. 

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

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 
adoptată de Senat. 

Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 
Art. I – VII din ordonanţă au fost adoptate de membrii Comisiei. 
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei, urmând a se transmite un raport 
preliminar favorabil Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
sesizată, de asemenea, spre dezbatere în fond.  

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 9, în fond, al 
ordinii de zi. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative, ca fiind neconstituţională. Supusă la vot propunerea de 
respingere  nu a fost adoptată (10 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii supusă reexaminării ca urmare a solicitării 
Preşedintelui României, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 
10 voturi împotrivă).  

Preambulul art. I a fost adoptat, cu majoritate de voturi 12 voturi pentru şi 
10 voturi împotrivă)  

Pct. 1 al art. I a fost adoptat în forma de la Senat. 
La pct. 2 de la Senat a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ioan 

Adam.  
La pct. 3 şi 4 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 5 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Ioan Adam.  
La pct. 6 şi 7 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 8, referitor la introducerea după alin. (2) a alin. (21) şi (22) au fost 

adoptate amendamentele propuse de domnul deputat Ioan Adam, iar textul referitor la 
alin. (23) a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 

La pct. 9 a fost adoptat amendamentul unui grup de deputaţi aparţinând 
Grupurilor parlamentare ale PSD, PC şi PRM. După pct. 9 a fost introdus un punct 
nou, referitor la modificarea alin. (2) al art. 45. 

La pct. 10 de la Senat a fost adoptat amendamentul unui grup de deputaţi 
aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC şi PRM.  

La pct. 11 a fost menţinut textul de la Senat. 
La pct. 12 de la Senat a fost adoptat amendamentul domnilor deputaţi 

Ioan Adam şi Aurelia Vasile. 
La pct. 13 şi 14 a fost menţinut textul de la Senat. 
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La pct. 15 şi 16 au fost adoptate amendamentele unui grup de deputaţi 
aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC şi PRM. 

La pct. 17 a fost menţinut textul de la Senat. 
La art. II a fost adoptat textul de la Senat. 
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

legea în ansamblul, aceasta fiind adoptată de Comisie, cu majoritate de voturi (12 
voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 

Cu privire la pct. 10 şi 11, în fond, din ordinea de zi, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unor rapoarte de respingere, ca urmare 
a adoptării P.l.x 891/2007. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 12, în fond, din ordinea de zi. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. Membrii Comisiei juridice au adoptat, cu majoritate de 
voturi (o abţinere), această propunere. 

Pct. 13, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat la solicitarea iniţiatorului.                   
Domnul deputat Mircea Grosaru a solicitat amânarea dezbaterilor pentru 

o şedinţă ulterioară a pct. 14-13, în fond, din ordinea de zi, în calitate de iniţiator. 
Membrii Comisiei juridice au adoptat, cu unanimitate de voturi această propunere. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a precizat că 
pct. 17-20, în fond, din ordinea de zi, vor fi amânate pentru a primi rapoarte 
preliminare de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată şi ea spre dezbatere 
în fond. 

Cu privire la pct. 21, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar favorabil, care să 
fie transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată, de asemenea, spre 
dezbatere în fond. La şedinţa Comisiei a participat din partea Autorităţii pentru 
Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana Maria Valica, director. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 22, în fond, din ordinea 
de zi. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc, în cuvântul luat, a solicitat respingerea 
acestei iniţiative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Referitor la pct. 23, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Buda 
a solicitat amânarea dezbaterilor pentru studierea materialului depus de către 
Ministerul Justiţiei. Membrii Comisiei juridice au fost de acord cu această propunere. 

Cu privire la pct. 24, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport favorabil, în forma de la 
Senat. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 25, în fond, al ordinii de zi. Membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport favorabil în forma adoptată de Senat. 
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Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat, a solicitat 
suplimentarea ordinii de zi cu P.L.x 669/2006 referitor la Cererea de reexaminare a 
Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului. Supusă la vot această solicitare a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă). 

Domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că trebuie respinsă cererea de 
reexaminare solicitată de Preşedintele României deoarece în ceea ce priveşte acest 
proiect de lege este a doua solicitare adresată Parlamentului de către Preşedinte, 
încălcând astfel prevederile  alin. (2) al art. 77 din Constituţia României, republicată. 

Domnul deputat Dragoş Ujeniuc, în cuvântul luat, a precizat că aceste 
texte au fost trimise de două ori la reexaminare, membrii Comisiei trebuind să 
constate  că este vorba de  acelaşi proiect de lege. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat, a precizat că este vorba 
de alt proiect de lege şi trebuie verificat fondul acestui proiect de lege cu care suntem 
investiţi. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a solicitat să se supună la vot 
propunerea potrivit căreia acest proiect de lege este trimis pentru a doua oară la 
reexaminare de către Preşedintele României. Domnul deputat Florin Iordache, 
preşedintele de şedinţă, a supus la vot această propunere, care a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă), de către membrii 
Comisiei. În acest sens se va trimite plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
respingere asupra solicitării de reexaminare. 

  
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 

examinarea pct. 8, 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 la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport. 

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în 

şedinţă comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului. Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Cu privire la pct. 40 al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au 
hotărât cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), adoptare proiectului de hotărâre. 

Şedinţa comună a continuat cu examinarea pct. 39 al ordinii de zi. 
Domnul senator Petre Eckstein Kovacs, în cuvântul luat, a subliniat că 

potrivit prevederilor art. 109 coroborat cu art. 104 din Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată şi Comisiile de buget ale 
Parlamentului sunt competente să se pronunţe cu privire la acest caz şi este necesar ca 
cele două Comisii să facă acest fapt cunoscut Birourilor permanente. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea, a precizat în cuvântul luat, că este 
necesar din punctul de vedere al Comisiilor juridice reunite să se voteze pentru un aviz 
de cercetare, urmând ca propunerea către Birourile permanente reunite să o facă 
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reprezentanţii Comisiilor de buget reunite deoarece domnul  Alămâie Dumitru este 
consilier de conturi cu atribuţii economice. 

Domnul deputat Petre Ungureanu, în cuvântul luat, a precizat că ar fi 
trebuit ca domnul  Alămâie Dumitru să fie invitat la şedinţa Comisiilor. 

Domnul deputat Ioan Adam a precizat că în acest caz sunt doar cercetări 
premergătoare şi nu i se încalcă drepturile. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a precizat că susţine propunerea 
domnului senator Petre Eckstein Kovacs de a se solicita şi punctul de vedere al 
Comisiilor de buget. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a precizat că nu ar trebui să se facă 
diferenţă între cazul domnului deputat Adrian Năstase şi cel al domnului Alămâie 
Dumitru.  

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a supus la vot 
propunerea de trimitere a unui adrese către Birourile permanente, propunere care a 
fost adoptată, cu majoritate de voturi (o abţinere). Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a 
ridicat excepţia lipsei de cvorum. Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de 
şedinţă, a precizat că este cvorum pentru desfăşurarea şedinţei. 

 
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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