PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 14.11.2006
Nr. 31/1333

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 13 şi 14 noiembrie 2006
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început lucrările în ziua
de 13 noiembrie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Daniel Buda, Traian Dobre,
Gheorghe Gabor, Andras Levente Mate, Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş
Ujeniuc şi Augustin Zegrean. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa,
Lucian Augustin Bolcaş, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan
Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, Mircea Grosaru,
Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.
În data de 14 noiembrie 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi,
Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea
Grosaru, Andras Levente Mate (substituit în partea a doua a şedinţei de domnul
deputat Marton Arpad), Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Augustin
Zegrean şi domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian
Augustin Bolcaş. Au lipsit următorii domni deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Răzvan
Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea, Victor
Viorel Ponta, Petre Ungureanu şi Gabriel Sorin Zamfir.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse
alternativ de către domnul deputat Sergiu Andon, preşedinte şi domnul deputat Florin
Iordache, vicepreşedinte.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri P.L.X
789/2006 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
2.
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România,
P.L. X 502/2005 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile
omului şi membrii Comisiei pentru învăţământ.
3.
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond
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4.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond
5.
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară P.l.x. 530/2006- fond
6.
Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară. P.L.x. 629/2006- fond
7.
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată P.L.X 782/2006 –
fond
8.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 647 din 5 octombrie 2006, referitoare
la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr.
554/2004. Raport
9.
Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
P.L.x 793/2006- fond
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi P.L. X 794/2006 – aviz
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor
agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006 P.L. X 795/2006 – aviz
13. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din
Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, modificată şi completată prin:ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.147 din
31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai
2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004;
LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.144 din 18 octombrie 2005 P.l. x 796/2006 – aviz
14. Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale P.l. x 797/2006 – aviz
15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991 P.l. x 798/2006 – aviz
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2006
pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi
gospodărire a apelor P.L. X 799/2006 – aviz
17. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România P.L. X 800/2006 – aviz
18. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului P.l.
x 807/2006 – aviz
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19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.80 alineatul (3) din Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu
modificările şi completările ulterioare P.L. X 808/2006 – aviz
20. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
Arhivelor Naţionale nr.16/1996 P.l. x 809/2006 – aviz
21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European P.L. X 814/2006 – aviz
22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1991
privind brevetele de invenţie, republicată P.L. X 815/2006 – aviz
23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2000 privind regimul deşeurilor P.L. X 816/2006 – aviz
24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale P.L. X 817/2006 – aviz
25. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii P.L.
X 818/2006 – aviz
26. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de
locuinţe prin programe la nivel naţional P.L. X 819/2006 – aviz
27. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice P.L. X 820/2006 – aviz
28. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de Societatea
"Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile
România" - S.A. P.L. X 821/2006 – aviz
42. Examinarea proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Autorităţi Electorale Permanente şi a scrisorii vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale
Permanente (Nr. 1128B.C.P).
45. Audierea candidaţilor propuşi pentru numirea în funcţiile de adjuncţi ai
Avocatului Poporului.
Lucrările Comisiei juridice a început cu examinarea proiectelor şi
propunerilor legislative, în avizare, din ordinea de zi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu majoritate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct 25, în avizare, membrii Comisiei au
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, a ordinii
de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Finanţelor Publice, domnul Mihai Hură, director general adjunct.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, 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, cu
unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege, în integralitatea sa, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 3 şi 4, în fond, din ordinea de zi, la solicitarea
reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul secretar de stat
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Mircea Alexandru, dezbaterile au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară, în vederea
discutării împreună, vizând modificarea aceleiaşi legi, Legea nr. 3/2000.
Referitor la pct. 7, în fond, al ordinii de zi, s-a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea solicitării unui nou punct de
vedere din partea Guvernului. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
au fost de acord cu propunerea de amânare a dezbaterilor.
Deoarece timpul afectat şedinţei a fost epuizat, domnul deputat Florin
Iordache, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie
amânate pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 30, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările şedinţei comune a participat, în calitate de candidat la
funcţia de adjunct al Avocatului Poporului, domnul Mihail Gondoş.
Au luat cuvântul atât membrii celor două Comisii, cât şi candidatul.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiilor reunite au hotărât să-şi
exprime votul atât cu privire la această candidatură, cât şi pentru ceilalţi candidaţi
audiaţi în şedinţa din 30 octombrie-1 noiembrie 2006, într-o şedinţă ulterioară.
Şedinţa comună a continuat cu examinarea pct. 29, din ordinea de zi.
La lucrările şedinţei comune au participat, în calitate de invitaţi, din
partea Autorităţii Electorale Permanente, domnii Octavian Opriş, preşedinte, Ionel
Fleşariu, vicepreşedinte şi Tiberiu Covacs, secretar general.
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat, a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea discutării şi a raportului întocmit
de subcomisia desemnata de membrii celor două Comisii, cu privire la situaţia
existentă în Autoritatea Electorală Permanentă.
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a precizat că susţine
propunerea de amânare datorită lipsei de cvorum.
În urma opiniilor exprimate, şedinţa comună a celor două Comisii
juridice a fost suspendată, dezbaterile urmând a fi reluate într-o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 2, 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.
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Dezbaterile au continuat de la art. 18, alin. (5) din proiectul de lege
suspus dezbaterii. În urma luărilor de cuvânt, membrii celor trei Comisii au adoptat,
cu majoritate de voturi (o abţinere), amendamentul formulat de către domnul deputat
Ioan Aurel Rus.
La alin. (6) al art. 18 a fost adoptat amendamentul Comisiilor reunite, cu
majoritate de voturi (2 abţineri), iar amendamentele de eliminare, depuse de către
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Grupul parlamentar al PRM şi de către domnul deputat Adrian Moisoiu, au fost
respinse, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru şi 29 de voturi împotrivă).
La alin. (7) a fost menţinut textul adoptat de Senat, iar amendamentele
de eliminare depuse de Grupul parlamentar PRM, precum şi cele depuse de domnii
deputaţi Florin Iordache, Valer Dorneanu, Petru Andea, Ecaterina Andronescu,
Anghel Stanciu, Monalisa Gălăţeanu, Mihai Dumitriu şi Alecsandru Ştiucă, au fost
respinse, cu majoritate de voturi (29 de voturi împotrivă şi 6 abţineri).
La art. 19, alin. (1), a fost menţinut, cu majoritate de voturi (29 de voturi
pentru şi 4 voturi împotrivă), textul de la Senat. Amendamentul depus de domnii
deputaţi Lia Olguţa Vasilescu, Petru Călian, Iuliu Furo şi Ioan Aurel Rus a fost
respins, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă şi 2 abţineri).
De asemenea, şi amendamentul domnului deputat Toro Tibor, referitor la
introducerea unui nou alineat, alin. (11), a fost respins, cu majoritate e voturi (30 de
voturi împotrivă şi 6 abţineri).
La alin. (2), amendamentele de eliminare depuse de Grupul parlamentar
PRM, precum şi cele depuse de domnii deputaţi Florin Iordache, Valer Dorneanu, şi
Petru Andea, au întrunit un număr de 2 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă şi 3
neparticipări la vot.
Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a invocat excepţia lipsei de cvorum.
În urma verificării, domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de
şedinţă a declarat încheiate lucrările şedinţei comune, din lipsă de cvorum.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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