PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 15.11.2007
Nr. 31/

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 12 şi 13 noiembrie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 12 noiembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
George Băeşu, Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea
Grosaru, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Florentina Toma, domnul deputat Horea
Uioreanu l-a substituit pe domnul deputat Ioan Timiş, domnul deputat Pantelimon
Manta l-a substituit pe domnul deputat Tiberiu Bărbuleţiu, domnul deputat Mircea
Costache l-a substituit pe domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat
Dragoş Dumitriu l-a substituit pe domnul deputat Liviu Bogdan Ciucă şi domnul
deputat Mircea Puşcă l-a substituit pe domnul Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat
domnii deputaţi: Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi,
Răzvan Bobeanu, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana
Dumitrescu, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Cosmin Popp, Victor Viorel Ponta şi
Tamas Sandor.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 13 noiembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Cristian Valeriu Buzea, Liviu
Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion
Gonţea, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Gheorghe Sârb, Florentina
Toma, domnul deputat Emil Strungă în locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu şi
domnul deputat Valentin Boşneac în locul domnului deputat Ioan Timiş. Au absentat
domnii deputaţi: Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian
Augustin Bolcaş, Cristian Sorin Dumitrescu, Andras Levente Mate, Victor Viorel
Ponta, Tamas Sandor şi Sorin Gabriel Zamfir.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat
Sergiu Andon, preşedinte şi domnul deputat George Băeşu, secretar.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare
între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Confederaţia
Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi
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ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26
octombrie 2004 P.L.x 754/2007 fond
2.
Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x 609/2007
- fond
3.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 667/2007 –
fond.
4.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 701/2007 – fond
5.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism P.L.x 7/2007 – fond
6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2001
P.L.x 610/2006
7.
Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.x 502/2007 - fond.
8.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată P.l.x 733/2007 - aviz
9.
Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la
Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele
membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la
23 iunie 2000 P.L.x 751/2007 – aviz
10. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
P.L.x 666/2007 – aviz
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului P.L.x 717/2007 - aviz.
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile
militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare P.L. x 721/2007 - aviz
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale P.L.x 725/2007
– aviz
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii P.L.x
726/2007 – aviz
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi
consular P.L.x 727/2007 - aviz
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale şi a altor acte normative incidente P.L. x 729/2007 - aviz
17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV
alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru
completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele
măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din
anul 2007 P.L.x 730/2007 – aviz
18. Adresa prin care Biroul permanent al Camerei Deputaţilor solicită un
punct de vedere cu privire la depunerea ori nedepunerea de noi declaraţii de avere şi
de interese de către deputaţi şi funcţionari publici parlamentari din serviciile Camerei
Deputaţilor, în raport de prevederile Legii nr. 144/2007.
La solicitarea membrilor Comisiei, domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a făcut apelul nominal la ora
1655 fiind prezenţi în sală în acel moment următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
George Băeşu, Daniel Buda, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea,
Gheorghe Sârb, Florentina Toma, domnul deputat Pantelimon Manta în locul
domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu, domnul deputat Mircea Costache în locul
domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, domnul deputat Dragoş Dumitriu în locul
domnului deputat Bogdan Liviu Ciucă şi domnul deputat Mircea Puşcă în locul
domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir.
Şedinţa Comisiei a început cu examinarea pct. 1, în fond al ordinii de zi,
Comisia fiind în cvorumul legal de lucru.
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.
Art. 1 şi 2 au fost, de asemenea, adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al
ordinii de zi.
La lucrările şedinţei a participat din partea Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi domnul
Lucian Diniţă, şef serviciu.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
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Domnul deputat Eugen Nicolicea a fost desemnat raportor pentru
această iniţiativă legislativă, urmând ca dezbaterile cu privire la acest punct al
ordinii de zi să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al
ordinii de zi.
La lucrările şedinţei a participat din partea Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat.
Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat, în calitate de
iniţiator, a precizat că iniţiatorii nu mai susţin pct. 1-9 şi 11 ale art. I din iniţiativa
legislativă.
Dezbaterile cu privire la această iniţiativă legislativă au fost amânate
pentru o şedinţă ulterioară.
Cu privire la pct. 6, în fond, Comisia a hotărât, la solicitarea domnului
deputat Ioan Bivolaru, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond al ordinii de
zi.
La lucrările şedinţei a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii
Comisiei, cât şi invitata.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât desemnarea ca
raportori a doamnei deputat Florentina Toma şi a domnului deputat Daniel Buda,
urmând ca dezbaterile să fie amânate 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.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere), avizarea
negativă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 9, în avizare, în urma
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 10, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă),
avizarea negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 2
abţineri), avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, Comisia a
hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea
favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă
şi o abţinere), avizarea favorabilă.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi, în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Costică
Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă, a suspendat
lucrările şedinţei din lipsă de cvorum.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 18, al ordinii
de zi, în şedinţă separată.
După analizarea documentaţiei transmise, membrii Comisiei au hotărât
în unanimitate, ca punctul de vedere rezultat în urma dezbaterilor să fie înaintat
Biroului permanent.
Domnul deputat George Băeşu, preşedintele de şedinţă, a declarat
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi
fiind epuizată.

VICEPREŞEDINTE,
Florin IORDACHE

SECRETAR,
George BĂEŞU
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