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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 08.02.2006 
Nr. 31/83 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 7 şi 8 februarie 2006 

    
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 7 februarie 2006, la şedinţa Comisiei fiind 
prezenţi următorii  domni deputaţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu,  
Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Traian Dobre, 
Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe 
Sârb,  Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc şi Augustin Zegrean,  din totalul 
de 25 de  membrii ai Comisiei. În ziua de 8 februarie 2006 au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela 
Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, 
Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru,  
Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc şi Augustin 
Zegrean,  din totalul de 25 de  membrii ai Comisiei. 
  Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnii 
deputaţi Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte şi Florin Iordache, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
     
  I. IN FOND: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare 
"Gojdu", semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005 (P.L.x 1/2006) – procedură de 
urgenţă.  

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea 
între România şi Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005(P.L.x 3/2006) - 
procedură de urgenţă.  

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat 
măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 
septembrie 2003 (P.L.x 4/2006). 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (P.L.x 18/2006)- procedură de urgenţă.  
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5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. P.L.x - 632/2005) - 
şedinţă  comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport în ziua de  8  
februarie 2006. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (P.L.x 12/2006) - 
procedură de urgenţă -  şedinţă  comună cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională în ziua de  8  februarie 2006. 

7. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 aprilie - "Ziua 
Naţională a Romilor" (nr. P.L.x - 628/2005) - şedinţă comună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în ziua de 8  
februarie 2006.                            

8. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 septembrie - "Ziua 
Romilor Creştini" (nr. P.L.x - 629/2005) - şedinţă comună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în ziua de 8  
februarie 2006.                                        

9. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 
din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (P.L.x – 610/2005) - şedinţă  
comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  în ziua de  8  februarie 2006. 
Fond comun la  solicitarea Comisiei juridice 

 
II. ÎN AVIZARE: 
1. Propunerea legislativă pentru protejarea zonelor forestiere afectate de 

doborâturi de vânt şi alte calamităţi naturale (P.l.x – 626/2005).        
2. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraş a comunei Livada, 

jud. Satu - Mare (P.l.x 641/2005).        
3. Propunerea legislativă privind pregătirea populaţiei pentru apărare 

(P.l.x 642/2005).              
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.(P.L.x – 644/2005).               
5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea 
de titluri de stat (P.L.x – 645/2005).          

6. Proiectul de Lege privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (nr. P.L.x. 
665/2005) – procedură de urgenţă.                              
  7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (nr. P.L.x. 
666/2005) - procedură de urgenţă.                 

8.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A. 
şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior  (P.L.x – 667/2005).               

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2005 
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privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele 
afectate de inundaţiile produse în anul 2005 (nr. P.L.x. 668/2005) - procedură de 
urgenţă.  

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (nr. 
P.L.x. 669/2005) – procedură de urgenţă.   

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene pentru 
protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la 
Chişinău la 6 noiembrie 2003 (P.L.x 2/2006) - procedură de urgenţă.   

 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.481/2004 privind protecţia civilă (P.L.x 5/2006).   

13. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea 
fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005 (P.L.x 
6/2006).   

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind inventarierea Înţelegerilor bilaterale 
încheiate între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la 
Bucureşti la 8 noiembrie 2005 (P.L.x 7/2006).   

15. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la art.25 şi 26 
din Convenţia privind protecţia şi utilizararea cursurilor de apă transfrontiere şi a 
lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate 
la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor 
la Convenţie (P.L.x 8/2006).   

16. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional convenit 
prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi 
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului 
României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti 
la 26 mai 2005 şi respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 11 mai 
1994 (P.L.x 9/2006).   

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe 
teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (P.L.x 10/2006).   

18. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (P.L.x 
11/2006) - procedură de urgenţă.  

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat 
pentru Cancelaria Primului-Ministru (P.L.x 13/2006) - procedură de urgenţă.   

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate (P.L.x 14/2006) - procedură de urgenţă. 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 
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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 
privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (P.L.x 
15/2006) - procedură de urgenţă.  

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.161/2005 pentru modificarea art.22 din Legea nr. 299/2005 privind 
instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a 
art.33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi 
de export pentru produse agricole (P.L.x 16/2006) – procedură de urgenţă.   

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul 
sanitar (P.L.x 17/2006) - procedură de urgenţă. 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de 
către Compania naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 
(P.L.x 19/2006) - procedură de urgenţă. 

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere 
a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare 
- Sucursala "ROMAG - TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare 
aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale (P.L.x 20/2006) - procedură de 
urgenţă. 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de 
transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în 
perioada mai 2004 - noiembrie 2005 (P.L.x 21/2006) - procedură de urgenţă. 

27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale (P.L.x 22/2006) - procedură de urgenţă. 

 
III. DIVERSE: 

  -  Examinarea adresei transmisă de Secretarul General prin care se 
solicită opinia Comisiei cu privire la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.(1062 B.P./2005).                       
 
  IV. Pentru şedinţa  comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului din ziua de  8 februarie 2006, orele 1400 , la sala 
5001, et. 5, Senat: 

1. - Nota  referitoare la  poziţia Autorităţii Electorale Permanente, faţă 
de cele exprimate în conţinutul „Punctului de vedere comun” al Comisiilor 
juridice ale celor două Camere; 
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    - Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale – 2004 ;  

   - Sesizarea din partea vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale 
Permanente.        

2.  Sesizarea din partea Instituţiei Avocatul Poporului privind starea 
de incompatibilitate a doamnei Georgeta Basarabescu, adjunct al Avocatului 
Poporului, numită în calitatea de preşedinte al Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

3. Sesizarea din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat 
privind durata mandatului doamnei Carmen Bichiş, comisar  la  Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare; 

4. Examinarea Rapoartelor de activitate pe anii 2003 şi 2004 ale 
C.N.S.A.S, precum şi a Raportului referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi, potrivit Legii 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică, în perioada 13 martie 2000 - 31 mai 2002.    
 
 
  Şedinţa Comisiei juridice a început în ziua de 7 februarie 2006, cu 
examinarea pct. II, în avizare, al ordinii de zi. 

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

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 3, în avizare, domnul deputat 
Traian Dobre a formulat propunere de amânare pentru a face posibilă primirea 
punctului de vedere al Guvernului. În urma votului exprimat, s-a hotărât respingerea 
acestei propuneri, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru susţinerea propunerii, 7 
voturi împotrivă şi 4 abţineri). Membrii Comisiei au hotărât, de asemenea, avizarea 
favorabilă, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă), cu 
recomandarea pentru comisia sesizată în fond să ceară punctul de vedere al 
Guvernului. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 4, în avizare, în urma 
dezbaterilor, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 5 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu două 
amendamente, respectiv la titlul şi la articolul unic. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a formulat propunerea de avizare negativă, care a fost însă respinsă în 
urma votului majoritar exprimat (1 vot pentru susţinerea propunerii, 8 voturi 



 6

împotrivă şi 7 abţineri). Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (9 
voturi pentru şi 8 abţineri), avizarea favorabilă. 

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

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

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

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

          La proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 14, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

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

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

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 17 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

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

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizare 
favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 20, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

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

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

Proiectul de lege prevăzut la pct. 23, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

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

Proiectul de lege prevăzut la pct. 25, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 27 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 
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Doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi, în cuvântul luat,  a solicitat 
dezbaterea pe fond a proiectului de Lege referitor la protecţia fondului cinegetic şi a 
vânătorii (P.L.x 27/2006,), în vedere întocmirii unui raport comun cu membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Supusă la vot această propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
  Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii 
de zi, referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno - Ungare 
"Gojdu", semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005. 

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, 
domnii Lucian Leuştean, secretar de stat, Ion Gâlea, şef serviciu şi doamna Mihaela 
Pop, referent. De asemenea, Comisia a fost de acord cu prezenţa domnului deputat 
Aurelian Pavelescu în calitate de invitat. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii pentru a oferi lămuriri la solicitarea membrilor Comisiei. 

Domnii deputaţi Petru Călian, Ion Gonţea, Augustin Zegrean, Gheorghe 
Gabor, Mirela Elena Adomnicăi, Traian Dobre, Sergiu Andon, George Băeşu şi 
Aurelian Pavelescu, au solicitat lămuriri de la reprezentanţii Ministerului Afacerilor 
Externe, care au precizat că vor răspunde în scris până la şedinţa următoare. 

Domnii deputaţi Daniel Buda şi Petru Călian, au arătat că este necesară 
prezenţa domnului ministru al afacerilor externe în faţa Comisiei pentru a se lămuri 
aspectele sesizate de membrii Comisiei. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus votului 
propunerea de amânare a dezbaterilor, care a fost adoptată cu majoritate de voturi   
(12 voturi pentru şi 1 abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 2, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind cooperarea între România şi Eurojust, semnat la 
Bruxelles, la 2 decembrie 2005. 

Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, 
vicepreşedinte. 

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, domnii 
Florin Răzvan Radu, director şi Ovidiu Lorin Hagimă, consilier juridic. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii pentru a oferi lămuriri la solicitarea membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Art. 1 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 2 a fost adoptat, în forma iniţială, cu unanimitate de voturi. 
Art. 3 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Alin. (3) al art. 4 din lege, modificat potrivit amendamentului Comisiei 

juridice, pentru îndreptarea unei erori materiale, a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi.  

Alin. (3) al art. 5, din lege, modificat potrivit amendamentului Comisiei 
juridice, pentru îndreptarea unei erori materiale, a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi.  
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Art. 6 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 7 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 8 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Art. 9 al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Supusă la vot legea, în ansamblul ei, a fost adoptată cu unanimitate de 

voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 

prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, privind proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între România şi Republica Italiană asupra transferării 
persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii 
la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003. 

La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnii Florin 
Răzvan Radu, director şi Ovidiu Lorin Hagimă, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă a supus votului legea în 

ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 

prevăzută la pct. 4, în fond, al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

La dezbateri a participat din partea Ministerului Finanţelor Publice,  
domnul Grigore Ion, director. 

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

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

Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus votului 

legea în ansamblul ei , care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat, în ziua de 8 februarie, 2006, cu 

examinarea iniţiativei legislative, prevăzută la pct. 5, în fond, al ordinii de zi, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Petru Andea, 
vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

La dezbateri a participat domnul deputat Varujan Pambuccian, în 
calitate de iniţiator. 

În urma luărilor de cuvânt, s-a formulat propunerea de amânare a 
dezbaterilor, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (1 abţinere). 

Lucrările şedinţei Comisiei juridice au continuat în şedinţă separată, cu 
examinarea pct. III, Diverse. 

Prin adresa nr. 1062 B.P. din 6 decembrie 2005, Secretarul general al 
Camerei Deputaţilor, a comunicat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
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decizia Biroului Permanent, prin care s-a transmis cererea domnului deputat Ion 
Stan, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la competenţa Guvernului 
în emiterea OUG nr. 149/2005, privind unele măsuri pentru asigurarea continuării 
activităţii Consiliului Naţional pentru studierea Arhivelor Securităţii, emisă cu 
încălcarea principiilor constituţionale. 

Membrii Comisiei juridice au examinat documentaţia şi au constatat că 
Domnul deputat Ion Stan a invocat prevederile  art. 22 din Legea nr. 187/1999 
potrivit cărora „Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de 6 ani cu 
posibilitatea prelungirii acesteia prin hotărâre a Parlamentului”. Legea publicată a 
cunoscut rectificări, tipărite în M.O. nr. 619/1999. Una dintre rectificări a fost aceea 
prin care sintagma „hotărâre a parlamentului” se citeşte  „lege”. 

Faţă de aceste considerente, rezultă că, în situaţia aceasta, Guvernul a 
avut competenţa de a emite OUG nr. 149/2005, în conformitate cu dispoziţiile art. 
115, alin. (4) din Constituţia României, republicată, prin care  a prelungit termenul 
prevăzut de art. 22, din Legea nr. 187/1999 pentru o perioadă de 6 ani de la data 
expirării termenului iniţial. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al 
ordinii de zi, referitor la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în   şedinţă  comună cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai 
Stănişoară, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.  

Au luat cuvântul membrii aparţinând celor două comisii pentru a-şi 
exprima punctele de vedere. 

 Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, a formulat propunere de 
amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, iar în subsidiar o propunere de 
reducere a termenului de la 6 ani la 3 ani.  

Domnul deputat Mihai Stănişoară, preşedintele de şedinţă, a supus 
votului propunerea de amânare formulată, care a fost respinsă în urma votului 
majoritar exprimat (11 voturi pentru susţinerea propunerii, 16 voturi împotrivă şi 1 
abţinere). 

Domnul deputat Mihai Stănişoară, preşedintele de şedinţă, a supus 
votului titlul legii, care a fost adoptat în forma iniţiatorului.  

Articolul unic al legii a fost adoptat cu majoritate de voturi (20 de voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi 6 abţineri) de către membrii celor două comisii. 

 Supusă la vot legea în ansamblul ei a fost adoptată în forma propusă de 
iniţiator. 

Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii de zi, 
referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 aprilie - "Ziua 
Naţională a Romilor" (P.l.x 628/2005), în şedinţă comună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat 
Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 
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Domnul deputat Nicolae Păun, este iniţiatorul acestei propuneri 
legislative. 

În cuvântul luat, domnul deputat Nicolae Păun, a arătat că această 
iniţiativă legislativă a fost modificată în momentul dezbaterii ei la Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă, amendamente cu care este de acord şi pe 
care le susţine.  

Domnul deputat Mircea Teodor Iustian, în cuvântul luat, a precizat că nu 
se poate reglementa situaţia romilor care trăiesc în afara graniţelor ţării noastre, 
arătând că este împotriva acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Attila Varga a precizat că Grupul parlamentar al 
U.D.M.R. susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, însă este necesară 
reformularea titlului, deoarece reglementările cuprinse în aceste propunere legislativă 
nu se pot aplica cetăţenilor altor state. 

Domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc, Ion Sasu, Andras Levente Mate, 
Mirela Elena Adomnicăi, Monica- Mihaela  Ştirbu   şi Petru Călian, în cuvântul luat, 
au arătat că susţin adoptarea iniţiativei legislative. 

Domnii deputaţi Vasile Emilian Cutean şi  Augustin Zegrean, au arătat 
cu nu susţin adoptarea propunerii legislative, deoarece nu se precizează sursa de 
finanţare, existând riscul adoptării unei legi neconstituţionale. 

În urma luărilor de cuvânt a fost formulată o propunere de amânare a 
dezbaterilor, pentru documentare cu prevederi din legislatura altor state în acest 
domeniu, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (11 voturi pentru susţinerea 
propunerii de amânare, 7 voturi împotrivă şi 5 abţineri) de către membrii celor două 
comisii.  

Lucrările şedinţei au continuat cu examinare iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 8, în fond, al ordinii de zi, referitoare la propunerea legislativă 
pentru declararea zilei de 8 septembrie - "Ziua Romilor Creştini", în  şedinţă comună 
cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Domnul deputat Nicolae Păun , în calitate de iniţiator, a precizat că 
această porpunere legislativă a fost retrasă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucările cu 
examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de zi, privind proiectul de Lege pentru 
modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea 
bancară, fond comun cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, la  
solicitarea Comisiei juridice. 

 La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Horia 
Uioreanu. 

Membrii Comisiei pentru buget, finaţe şi bănci, deşi invitaţi în scris, nu 
au participat la şedinţă. 

Domnul deputat Augustin Zegrean a formulat o propunere de amânare a 
dezbaterilor pentru prezenţa membrilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
Supusă la vot propunerea de amânare a fost respinsă cu majoritate de voturi (4 voturi 
pentru susţinerea propunerii, 8 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost respins cu  majoritate de voturi          
(7 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere), neântrunind jumătate plus unu din 
voturile celor prezenţi. 
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Articolul unic al legii a fost, de asemenea, respins cu majoritate de 
voturi (7 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

Legea în ansamblul ei a fost respinsă cu majoritate de voturi (7 voturi 
pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere), urmând a se întocmi un prepraport de 
respingere. 

Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice a Senatului,  cu dezbaterea  subpct. 1 al pct. IV, al ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 
Electorale Permanente, domnii Ionel  Fleşariu şi Alexandru Radu, vicepreşedinţi.  

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

Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităşi din Camera Deputaţilor. 

Domnul deputat Petre Ungureanu şi domnul senator Gavrilă Vasilescu,  
au solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în care să fie prezent şi 
preşedintele Autorităţii Electorale Permanente. 

În urma votului exprimat, membrii celor două comisii au hotărât 
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la sesizarea din partea Instituţiei Avocatul Poporului privind 
starea de incompatibilitate a doamnei Georgeta Basarabescu, adjunct al Avocatului 
Poporului, numită în calitatea de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, membrii Comisiilor juridice, au constatat 
că această sesizare a rămas fără obiect. S-a avut în vedere că la numirea acesteia în 
funcţia de preşedinte al ANSPDCP şi până la reglementarea finanţării acestei 
instituţii, cheltuielile aferente s-au suportat prin instituţia Avocatului Poporului, care 
au fost suplimentate în acest sens. 

La pct. 3 al şedinţei comune cu membrii Comisiei juridice de la Senat 
referitor la sesizarea din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat privind 
durata mandatului doamnei Carmen Bichiş, comisar  la  Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), 
exprimarea unui punct de vedere potrivit căruia mandatul doamnei Carmen Bichiş 
este de 2 ani, întrucât aceasta a fost numită pe un post de comisar rămas vacant a 
cărui durată până la expirare era de numai doi ani. Numirea a fost făcută cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind 
aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 514/2002 .  
  Întrucât timpul alocat şedinţei a fost epuizat, preşedintele de şedinţă a 
declarat lucrările încheiate, urmând ca pct. 4, al şedinţei comune cu embrii Comisiei 
juridice a Senatului să fie amânat pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 
 
  

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 


