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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 5 şi 6 mai 2008
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 5 mai 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş,
Florin Iordache, George Băeşu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Liviu Bogdan
Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate,
Eugen Nicolicea, Florentina Toma, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc şi domnul deputat
Valeriu Tabără în locul domnului deputat Ion Gonţea. Au absentat domnii deputaţi:
Florina Ruxandra Jipa, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu,
Vasile Butnaru, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe
Gabor, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor şi Petre Ungureanu.
În ziua de 6 mai 2008 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu
Andon, Florin Iordache, Daniel Buda, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu. Au absentat
domnii deputaţi: Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela
Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin Bolcaş, Vasile Butnaru,
Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu,
Liana Dumitrescu, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ, Tamas
Sandor şi Florentina Toma.
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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv P.l.x 728/2008 - fond
2.
Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 fond
3.
Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x 131/2007 – fond
4.
Propunerea legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă P.l.x 100/2008 – fond
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5.
Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei şi unele măsuri adiacente şi republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 P.L.x 144/2008 - fond
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 P.l.x 121/2008 – fond
7.
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.146/2007
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii
şi Consemnaţiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia P.l.x
124/2008 - fond
8.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme
P.L.x 140/2008 - fond
9.
Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii persoanelor
spoliate de inventarul agricol şi silvic în perioada comunistă P.l.x 129/2008 - fond
10. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială P.L.x
163/2008 - fond
11. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare,
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 fond
12. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953Codul familiei P.L.x 49/2008 – fond
13. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr.119/1996
cu privire la actele de stare civilă P.l.x 74/2008 – fond
14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la
actele de stare civilă P.l.x 73/2008 – fond
15. Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 P.L.x 159/2008 – fond
16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L.x 610/2006 – fond
17. Cererea de reexaminare asupra Legii privind atribuirea unei locuinţe celui
mai tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru medalii de
război şi supravieţuitor al unui lagăr nazist P.L.x 280/2007 – fond
18. Propunerea legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor Mării
Negre P.L.x 835/2007 – fond
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.150/2007 pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007
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privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale P.L.x 177/2008 –
aviz
20. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005
privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia P.L.x 178/2008 –
aviz
21. Proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie P.L.x 179/2008 – aviz
22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare P.l.x 180/2008 – aviz
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea
nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului P.l.x 181/2008 – aviz
24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale P.L.x
182/2008 – aviz
25. Proiectul de Lege privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea
comparativă P.L.x 183/2008 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată P.L.x 184/2008 – aviz
27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic P.L.x 185/2008 – aviz
28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar P.L.x
201/2008 – aviz
29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2008 pentru completarea art.5 alin.(1¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
P.L.x 202/2008 – aviz
30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE P.L.x
204/2008 – aviz
31. Proiectul de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea
avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii
Palatul Parlamentului P.L.x 206/2008 – aviz
32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor
funciare nr.138/2004 P.L.x 207/2008 – aviz
33. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului
P.l.x 212/2008 – aviz
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34. Proiectul de Lege privind efectuarea recensământului general agricol din
România P.L.x 213/2008 – aviz
35. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate P.L.x 215/2008 – aviz
36. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.459/2003 P.l.x 218/2008 –
aviz
37. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind statutul personalului didactic P.l.x 135/2008 – aviz
38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995, republicată P.l.x 136/2008 – aviz
39. Scrisoarea domnului deputat Tănăsescu Tudor transmisă Biroului
permanent Comisiei juridice, în vederea formulării unui punct de vedere (nr. 407 BP)
40. Dezbaterea procedurii de urmat cu privire la cererea Direcţiei Naţionale
Anticorupţie de începere a urmăririi penale a domnului deputat Miron Tudor Mitrea,
fost ministru al transporturilor (Nr. 1/802//BO)

Lucrările Comisiei juridice au început cu examinarea proiectelor de lege şi
propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în avizare.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu majoritate de voturi
(o abţinere).
La proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 35, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă),
avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 40, al ordinii de zi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, în cuvântul luat a
precizat că se va constitui o subcomisie formată din 7 raportori, desemnaţi de fiecare
grup parlamentar, pentru a studia dosarul, pentru a asculta punctul de vedere al
domnului deputat Miron Mitrea, precum şi punctul de vedere al reprezentantului
Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
În urma luărilor de cuvânt au fost nominalizaţi membrii subcomisiei
desemnaţi de grupurile parlamentare: din partea PNL – domnul deputat Dragoş
Ujeniuc, din partea PD-L – domnul deputat Petre Ungureanu, din partea PRM –
domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, din partea UDMR – domnul deputat Marton
Arpad, din partea PC – domnul deputat Sergiu Andon, din partea PSD – domnul
deputat Florin Iordache, iar din partea Minorităţilor Naţionale – domnul deputat
Mircea Grosaru
Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a propus ca şedinţele să se
desfăşoare în zilele de marţi, miercuri şi joi între orele 1000-1300.
Domnul deputat Ioan Gişe a precizat că nu este de acord cu propunerea de
înfiinţare a unei subcomisii şi propune desfăşurarea întregii proceduri în plenul
Comisiei, invocând prevederile art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat.
Domnul deputat Sergiu Andon a precizat că raportul final va aparţine
tuturor membrilor Comisiei juridice.
Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a subliniat că este vorba de o subcomisie
potrivit prevederilor art. 155 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi nu o
comisie de anchetă. În urma studierii materialelor şi a exprimării punctelor de vedere
urmează să se întocmească un referat care să fie supus atenţiei Comisiei
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Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a precizat că susţine propunerea
de formare a subcomisiei care să întocmească un referat ce va constitui baza de discuţie
în Comisie, iar în cazul în care anumiţi colegi deputaţi doresc să studieze dosarul este
necesar să depună o cerere motivată.
Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu a susţinut că nu este de acord
cu denumirea de referat, arătând că în Regulamentul Camerei Deputaţilor este
consacrată noţiunea de raport.
Domnul deputat Daniel Buda precizează că potrivit prevederilor art. 155,
teza a doua din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, nu este necesar acordul
Biroului permanent pentru înfiinţarea subcomisiei.
Domnul deputat Florin Iordache a propus ca membrii subcomisiei să
elaboreze un preraport care să fie supus dezbaterii şi apoi votului membrilor Comisiei,
urmând ca plenul Camerei Deputaţilor să se pronunţe pe acest raport.
Domnul deputat Eugen Nicolicea a precizat că potrivit prevederilor art. 72
din Constituţia României, republicată, competenţa de judecată în cazul deputaţilor
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar urmărirea penală trebuie să fie efectuată
de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Art. 109, alin. (2) din
Constituţia României, republicată prevede că „numai Camera Deputaţilor, Senatul şi
Preşedintele României pot cere urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru
faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor”. Art. 29 şi 45 din Codul de procedură penală
prevăd, de asemenea, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au competenţă în ceea ce-i priveşte pe deputaţi şi
miniştrii. Solicitarea adresată Camerei Deputaţilor trebuia să fie adresată de către
doamna Laura Codruţa Kovesi, Procurorul general al României. Domnul deputat a mai
precizat că trebuie stabilită procedura de urmat în vederea întocmirii unei schiţe de
proiect care să fie supus examinării Comisiei, dacă sesizarea este nelegală procedura va
fi viciată şi propune ca procedură de lucru aceea reglementată de art. 193 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Domnul deputat Ioan Timiş a precizat că este de acord cu domnul deputat
Eugen Nicolicea, că sesizarea nu este corect adresată, Camera Deputaţilor neavând
„rapoarte constituţionale” cu Direcţia Naţională Anticorupţie şi propune invitarea la
dezbaterile care vor avea loc a doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul general al
României.
Domnul deputat Dragoş Ujeniuc a precizat că este de acord cu procedura
prevăzută de art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, precum şi ca
domnul deputat Miron Mitrea să aibă acces la dosar.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a suspendat
dezbaterile pe acest punct al ordinii de zi, urmând ca membrii Comisiei să se pronunţe
pe referatul ce va fi întocmit de subcomisie.
Cu privire la pct. 1 - 9, în fond din ordinea de zi, membrii Comisiei au
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 10, în fond din ordinea de
zi.
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Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi
apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în
forma de la Senat.
Art. I-III au fost, de asemenea, adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma
de la Senat.
Supus la vot proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi, în forma de la Senat.
Pct. 11 - 16 au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară fiind comune cu
alte comisii.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 17, în fond din ordinea de
zi.
În urma luărilor de cuvânt domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele
Comisiei, a supus la vot propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative, care a
fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Pct. 18, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară la
solicitarea domnilor deputaţi Florin Iordache şi Gheorghe Gabor.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pt. 39, al ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au constatat că modificările
şi completările aduse Legii nr. 188/1999, care au intrat în vioare la data de 19 iulie
2006, potrivit principiului constituţional al neretroactivităţii, sunt aplicabile situaţiilor
juridice născute ulterior intrării sale în vigoare. Prevederile art. 34 din Legea nr.
188/1999, republicată, nu sunt aplicabile funcţionarilor publici care au candidat la o
funcţie de demnitate publică, anterior intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor
aduse Statutului funcţionarilor publici. Astfel, întrucât la data candidaturii domnul
deputat Tănăsescu Tudor erau în vigoare alte dispoziţii legale, nu i se pot aplica
prevederile legale ulterioare, respectiv art. 34 din Legea nr. 188/1999, republicată.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise
lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind epuizată.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU

Întocmit,
Expert Roxana Şerban
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