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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  

Bucureşti, 11.10.2007 
Nr. 31/1084 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 9-11 octombrie 2007 

    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 9 octombrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Lucian Augustin Bolcaş, 
Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, 
Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp 
şi Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra 
Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Florentina Toma şi 
Sorin Gabriel Zamfir. 

În ziua de 10 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin 
Popp, Tamas Sandor, domnul deputat Mircea Puşcă l-a substituit pe domnul deputat 
Traian Dobre, domnul deputat Pantelimon Manta l-a substituit pe domnul deputat 
Tiberiu Bărbuleţiu şi domnul deputat Horea Uioreanu l-a substituit pe domnul 
deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, George 
Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian 
Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, 
Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Florentina Toma. 

În ziua de 11 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Florin Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin 
Popp, Tamas Sandor, domnul deputat Mircea Puşcă l-a substituit pe domnul deputat 
Traian Dobre, domnul deputat Pantelimon Manta l-a substituit pe domnul deputat 
Tiberiu Bărbuleţiu şi domnul deputat Horea Uioreanu l-a substituit pe domnul 
deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, George 
Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian 
Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, 
Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Florentina Toma. 
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  Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de către 
domnii Florin Iordache, vicepreşedinte şi Ioan Timiş, vicepreşedinte. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară P.l.x 533/2007 – fond 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modificarea altor legi P.L.x 824/2006 – fond.  

3. 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. 

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

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

6. 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. 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei P.L.x 581/2007 – fond. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.l.x 468/2007 – 
fond. 

9. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.x 502/2007 - fond. 

10. Propunerea legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale având 
ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a 
produselor din carne P.l. x 603/2007 - aviz 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128 
din 12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 547/2007 – aviz 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 P.l.x 558/2007 – aviz 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ 
teritoriale, destinate sediilor partidelor politice P.l.x 587/2007 - aviz. 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.L. x 610/2007 - aviz 
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15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor P.L.x 629/2007 – aviz 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin 
reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative P.L.x 630/2007 – aviz 

17. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale P.L.x 631/2007 
- aviz. 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală P.L. x 
632/2007 - aviz 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal 
Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la 
obiectivul "Spitalul Municipal Bacău" P.L.x 633/2007 – aviz 

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea şi completarea art.35 din Legea 
zootehniei nr.72/2002 P.L.x 634/2007 – aviz 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate 
publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava în scopul 
construirii unui campus universitar P.L.x 635/2007 – aviz 

22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
P.L.x 636/2007 – aviz 

23. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 
P.L.x 637/2007 – aviz 

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2007 
pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 
pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii 
nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind 
măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel 
de evenimente, la Programul naţional Phare 2005 subprogramul 6 Programe şi 
agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de 
cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
Moldova şi Ucraina P.L.x 639/2007 – aviz 
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25. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea 
pomiculturii nr. 348/2003P.l.x 638/2007 – aviz 

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2007 
pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea 
programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 
pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii 
nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a 
României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina P.L.x 640/2007 – aviz 

27. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului P.L.x 641/2007 – aviz 

28. Proiectul de Lege privind modelele de utilitate P.L.x 642/2007 – aviz 
29. Proiectul de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 

2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de 
bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-
Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1988 P.L.x 643/2007 – aviz 

30. Proiectul de Lege privind emiterea, acordarea şi utilizarea de vouchere 
pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei P.L.x 644/2007 – aviz 

31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale P.l.x 652/2007 – aviz 

32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România P.L.x 656/2007 – aviz 

33. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a 
Afacerilor din municipiul Bucureşti P.L.x 657/2007 – aviz 

34. Scrisoarea domnului deputat Ion Stan referitoare la încălcarea 
prevederilor Legii nr. 187/199 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
securităţii ca poliţie politică, cu modificările şi completările ulterioare, de către unii 
membrii ai Colegiului C.N.S.A.S. (Nr. 976/B.P.). 

35. Solicitarea domnului deputat Victor Viorel Ponta privind cumulul 
calităţii de deputat cu funcţia de bază la Universitatea Româno - Americană             
(Nr. 979/B.P.). 

36. Adresa Direcţiei Afaceri Europene prin care se transmit documentele 
adoptate de Parlamentul European la sesiunea din 3-6 septembrie 2007, care se 
înscriu în profilul Comisiei juridice (Nr. 58/158). 

37. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Camerelor 
de Comerţ şi Industrie din România P.l.x 482/2006 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea pct. 6, în fond, 

al ordinii de zi. La solicitarea iniţiatorului acest punct al ordinii de zi a fost amânat 
pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 

examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în 
avizare.  
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Referitor 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 amânarea  dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13 în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), 
avizarea favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă, cu  amendament de modificare din proiect de lege privind respingerea 
OUG nr. 50/2007 în proiect de lege de aprobarea acestei ordonanţe. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă.  

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

La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă, cu precizarea ca această iniţiativă legislativă să fie conexată cu 
P.l.x 560/2007 care are acelaşi obiect de reglementare. 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă.  
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, în urma 
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 31, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 
voturi împotrivă), avizarea negativă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă.  

 
 
Şedinţa Comisiei a în continuat cu examinarea pct. 34, al ordinii de zi. 
În urma examinării scrisorii transmise şi în raport de prevederile 

Constituţiei României, ale Legii 187/1999, cu modificări şi completări, ale Hotărârii 
nr. 17/2000 a Parlamentului României şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
Comisia a constatat că potrivit prevederilor art. 65, alin. (1) şi (2) din Constituţia 
României, republicată şi ale art. 39 şi art. 59, pct. 11 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică nu are competenţe referitoare la luarea unor măsuri 
legale împotriva membrilor Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii. De asemenea, Comisia a mai reţinut că abaterile unor membrii ai 
CNSAS de a-şi exprima opinia antepronunţându-se pot fi sancţionate de Colegiul 
CNSAS, care se constituie în comisie de disciplină, în componenţa cărei nu intră 
persona cercetată, pentru a lua măsurile legale faţă de membrii săi. 

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 
examinarea pct. 35, al ordinii de zi. 

Membrii Comisiei au analizat documentele depuse la acest punct al 
ordinii de zi. În urma luărilor de cuvânt, Comisia a constatat că potrivit prevederilor 
Constituţiei României, republicate, potrivit Legii nr. 161/2003 şi Legii nr. 96/2006, 
domnul deputat Victor Viorel Ponta poate desfăşura, cu carte de muncă, funcţia de 
cadru didactic la Univestitatea Româno-Americană. 

Referitor la pct. 36, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost informaţi 
cu privire la adresa Direcţiei Afaceri Europene prin care se transmit documentele 
adoptate de Parlamentul European la sesiunea din 3-6 septembrie 2007, care se 
înscriu în profilul Comisiei juridice. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, al ordinii de zi.  
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna 
Violeta Belegante, şef serviciu. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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Domnul deputat Gheorghe Gabor, în cuvântul luat a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a 
fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a în continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea formulării unor întrebări adresate 
Ministerului Justiţiei în legătură cu redactarea nui nou Cod de procedură penală. 

Referitor la pct. 3-5 din ordinea de zi, Comisia a hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la pct. 8, al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost de acord 
cu solicitarea iniţiatorului de a-l amâna pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 9, în fond, 

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

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă a suspendat 
lucrările comisiilor reunite din lipsă de cvorum. 

 
Comisia juridică şi-a continuat lucrările, în şedinţă separată, cu 

examinarea pct. 7, în fond, al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt şi a opiniilor exprimate, s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de către 
iniţiator. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 37, al ordinii de zi, 
reexaminare la solicitarea Preşedintelui României. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea acestei iniţiative legislative în forma de la Senat. 

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


