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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  

Bucureşti, 05.09.2007 
Nr. 31/910 

 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 4 septembrie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 4 septembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, 
Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, 
Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin 
Popp, Tamas Sandor, Gheorghe Sârb şi domnul deputat Aurel Vainer în locul 
doamnei deputat Liana Dumitrescu. Au absentat domnii deputaţi: Florina 
Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Florentina Toma, Sorin 
Gabriel Zamfir şi Victor Viorel Ponta.  
  Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
598/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 
privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri 
destinate activităţilor cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.802 din 05/11/20 P.L.x 406/2007 – fond 

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

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 418/2007 – fond 

4. 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 
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5. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză 
tehnică judiciară şi extrajudiciară P.l.x 629/2006 - fond 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate 
finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat P.l. x 428/2007 - aviz 

7. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Plantaţiilor P.l.x 
435/2007 – aviz 

8. Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii 
sacrificaţi, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor 
P.l.x 436/2007 – aviz 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 4 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 
2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 
P.l.x 437/2007 – aviz 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice 
nr.13/2007 P.l.x 438/2007 – aviz 

11. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
439/2007 – aviz 

12. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice P.l.x 441/2007 – aviz 

13. 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 
442/2007 – aviz 

14. Propunerea legislativă pentru extinderea pieţelor de gros P.l.x 
443/2007 – aviz 

15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.101 
din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic P.l.x 445/2007 – 
aviz 

16. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal P.l.x 447/2007 – aviz 

17. Propunerea legislativă privind înstrăinarea terenurilor şi clădirilor 
aparţinând Ministerului Apărării Naţionale P.l.x 449/2007 – aviz 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă P.l.x 
450/2007 – aviz 

19. Propunerea legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor 
minime garantate P.l.x 451/2007 – aviz 

20. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
gazelor nr.351/2004 P.l.x 452/2007 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea art.90 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic P.l.x 456/2007 – aviz 
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22. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea 
drepturilor pacientului nr. 46/2003 P.l.x 484/2007 – aviz 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind 
pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 
P.l.x 485/2007 – aviz 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
P.l.x 486/2007 – aviz 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind 
fondul funciar P.l.x 490/2007 – aviz 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată P.l.x 515/2007 – aviz 
 

 
Şedinţa Comisiei a în început cu examinarea pct. 1, al ordinii de 

zi. 
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor cu privire la această iniţiativă legislativă pentru o şedinţă ulterioară 
în vederea studierii răspunsurilor primite de la Ministerul Culturii şi Cultelor şi 
de la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, precum şi a documentaţiei 
anexate. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi. 
Membrii Comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterilor 

pentru o şedinţă ulterioară solicitată de Comisia pentru industrii şi servicii. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al 

ordinii de zi. 
Domnii deputaţi Daniel Buda şi Ioan Ghişe au solicitat 

respingerea, în cuvântul luat. În susţinerea punctului de vedere au arătat că 
adoptarea acestei iniţiative legislative nu este justificată, întrucât dispoziţiile 
legale în vigoare sunt acoperitoare pentru toate categoriile sociale, fără a fi 
necesară o enumerare detaliată a acestora în cuprinsul unui act normativ. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la 
vot propunerea de respingere, care a fost admisă, cu majoritate de voturi (10 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Referitor la pct. 4 şi pct. 5, în fond, din ordinea de zi, domnul 
deputat Sergiu Andon a formulat propunere de amânare pentru o şedinţă 
ulterioară, propunere care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

La solicitarea domnului deputat Ioan Ghişe membrii Comisiei au 
fost de acord cu reluarea dezbaterilor, într-o şedinţă ulterioară, asupra 
propunerii legislative nr. P.l. x  510/2007, precum şi cu privire la P.L. x 
669/2006, aflat în reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
355 din 4 aprilie 2007. 
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat 
cu examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea 
de zi, în avizare.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 6, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (o abţinere). 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 7, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi            
(11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri), avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi (3 abţineri).  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, 
în urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, 
în urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare, 
în urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), avizarea  negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, 
în urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, 
în urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea  favorabilă. 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, 
în urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea  negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat 
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de 
zi fiind epuizată. 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 
 


