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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 25.11.2004 

Nr.31/1063 
 
 
 
 

S I N T E Z A   
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 22 noiembrie 2004.  
 
 
 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  22  noiembrie 2004.  

Din numărul total al membrilor comisiei (23),  la dezbateri au absentat 
deputaţii: Ruxandra Florina Jipa, Mircea Stoian, Lucian Bolcaş, Vlad Hogea, 
Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M., Ioan Onisei - Grupul parlamentar al 
P.D., Cornel Ştirbeţ - Grupul parlamentar al P.N.L. şi Carmen Moldovan - Grupul 
parlamentar al P.S.D. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu - 
preşedintele comisiei.  
  A fost aprobată următoarea ordine de zi:  
 

 IN FOND:  
1. Proiectul de Lege privind completarea Legii nr.752/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei Române – (P.L.X. – nr.685/2004) - trimis 
pentru raport suplimentar. 

 
 
 

Comisia juridică a examinat proiectul de Lege privind completarea 
Legii nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. 
  Acest proiect de lege, adoptat de Senat ca primă Cameră sesizată la 9 
noiembrie 2004, a fost dezbătut de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  în 

flori



 2

şedinţa din 16 noiembrie 2004. Asupra proiectului de lege s-a întocmit raportul 
iniţial nr. P.L.X – 685/ 16.11.2004. 
  În urma restituirii proiectului de lege  de către plenul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterea acestuia 
în raport de amendamentele formulate în scris de deputaţii: Marian Ianculescu, 
Florin  Iordache, Mihai Nicolescu şi Alexandru Sassu. La  lucrările comisiei, a fost 
prezent domnul deputat Marian Ianculescu care a  susţinut  amendamentele 
formulate. 
    Prin supunere la vot, unele dintre acestea au fost adoptate, cu 
majoritate de voturi, iar altele au fost retrase de iniţiator. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, s-a hotărât cu 
majoritate de voturi să se transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport 
favorabil suplimentar cu amendamente admise. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
prof. univ. dr. Ion Neagu  

 
 
 


