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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 7.09.2005 
Nr.31/692 

 
SINTEZA 

şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
din  zilele de 6  şi 7 septembrie 2005 

 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a desfăşurat  lucrările în  zilele de  6 şi 7 septembrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2005, au fost 
prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, Florin Iordache, 
Florina Ruxandra Jipa, Cristian Dumitrescu, George Băeşu,  Andras Levente 
Mate, Gheorghe Gabor, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, Daniel Buda, 
Traian Dobre, Gheorghe Sârb, Augustin Zegrean, Petru Călian şi Ioan 
Gonţea.   
  Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat  Cornel Ştirbeţ, 
vicepreşedintele Comisiei. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
  
  I.  ÎN FOND: 

1.  Propunerea legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
(P.l.x 265/2005). 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane (P.L.x 
309/2005)- procedură de urgenţă.   

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 80/2005 privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru 
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul 
Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de 
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urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de 
avocaţi şi de executori judecătoreşti (P.L.x 324/2005). 

4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x 
326/2005) – procedură de urgenţă. 

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.L.x 327/2005) – 
procedură de urgenţă. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post-
privatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia"- S.A. (P.L.x 
329/2005) – procedură de urgenţă. 

 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2000 
privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată (P.L.x 225/2005)  - restituit de plenul Camerei Deputaţilor 
pentru raport suplimentar. 

8. Reexaminarea prevederilor din Legea privind sănătatea 
reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, constatate ca fiind 
neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr.418 din 18 iulie 
2005 (P.L. 217/2003). 
 

 
  II. ÎN AVIZARE: 

1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Pesac, 
judeţul Timiş (P.l. x 250/2005). 

2.  Proiectul de Lege pentru completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.L. x 
271/2005). 

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică (P.l. x 274/2005). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului 
funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
(P.l. x 275/2005). 

5. Propunerea legislativă privind alocarea de la bugetul de stat a 
sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea şi dotarea 
căminelor culturale din mediul rural (P.l. x 276/2005). 
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6. Propunerea legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei 
sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de conducere auto (P.l. 
x 277/2005). 

7. Propunerea legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Bragadiru, judeţul Ilfov (P.l. x 285/2005). 

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între 
România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, 
semnată la Bucureşti, la 18 noiembrie 2004 (P.L. x 291/2005). 

9. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului 
central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor 
subordonate acestuia (P.L. x 292/2005). 

10. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.297/2004 
privind piaţa de capital (P.L. x 294/2005). 
 
 
 Lucrările Comisiei au început  cu examinarea iniţiativelor 
legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare. 
 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută  la pct.1, în 
avizare, al odinii de zi, în urma dezbaterilor s-a hotărât cu unanimitate de 
voturi avizarea negativă a acesteia, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege  pentru înfiinţarea unei comune. 
 La proiectul de lege prevăzut la pct.2, în avizare, al ordinii de 
zi,  domnii deputaţi Augustin Zegrean, Daniel Buda şi Ioan Gonţea au 
formulat un amendament. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi o abţinere) să propună 
respingerea acestei iniţiative legislative, întrucât, în prezent, în legislaţia în 
vigoare se regăsesc reglementări ce vizează domeniul propus spre 
modificare prin această iniţiativă legislativă. În acest sens se va întocmi aviz 
negativ, la care se va anexa şi amendamentul menţionat mai sus, care nu a 
fost însuşit de către  membrii Comisiei. 
  La propunerea legislativă prevăzută la pct.3 în avizarea al 
ordinii de zi, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) avizarea 
negativă a acestei iniţiative legislative. 
 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct.4, în 
avizare, în urma dezbaterilor, constatându-se că aceasta a rămas fără obiect 
ca urmare a abrogării alin.(5) al art.92 din Legea  fondului  funciar 
nr.18/1991, prin  modificările aduse ca urmare a adoptării Legii 
nr.247/2005, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă),  avizarea negativă a acestei iniţiative legislative. 
 Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct.5, în 
avizare, al ordinii de zi, au luat  cuvântul  cu privire la această iniţiativă 
legislativă  domnii deputaţi George Băeşu, Florin Iordache, Gheorghe 
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Gabor, Petre Ungureanu, Dragoş Ujeniuc, Petru Călianu, Gheorghe Sârb şi 
Cornel Ştirbeţ. În urma opiniilor exprimate,  constatându-se  că propunerile  
formulate de iniţiator contravin principiului descentralizării, autonomiei 
locale şi deconcentrării serviciilor publice prevăzut la art.120 din Constituţia 
României, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă),  avizarea 
negativă a acestei iniţiative legislative. 
 Propunerea legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei 
sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de conducere auto 
prevăzută la pct.6, în avizare, al ordinii de zi, a fost avizată favorabil cu 
majoritate de  voturi (un vot împotrivă). 
 Referitor la  propunerea legislativă privind declararea ca oraş 
a comunei Bragadiru, judeţul Ilfov prevăzută la pct.7, în avizare, al ordinii 
de zi s-a hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere),  avizarea favorabilă a 
acesteia. 
 Proiectul de lege prevăzut la pct.8, în avizare, al ordinii de zi 
a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.   
 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct.9, în avizare, al 
ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. 
 Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct.10, în avizare, al 
odinii de zi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 
 Lucrările Comisei au continuat cu examinarea  proiectelor de 
lege prevăzute pe ordinea de zi la pct.4 şi 5,  în fond. 
 La discutarea acestor iniţiative legislative, a participat, din 
partea Ministerului Justiţiei, Doamna Violeta Belegante – şef serviciu, care a 
solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară la care să participe 
o persoană din conducerea Ministerului Justiţiei.  
 Supusă la vot,  propunerea  de  amânare a dezbaterilor la 
proiectul de lege prevăzut la pct.4, în fond, a fost adoptată cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă).  
 Tot cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), s-a hotărât 
amânarea dezbaterilor şi la proiectul de lege prevăzut  la pct.5, în fond, al 
ordinii de zi. 
 În continuarea  lucrărilor Comisiei, s-a trecut la examinarea 
propunerii legislative prevăzută  pe ordinea de zi  la pct.1, în fond al ordinii 
de zi, iniţiată de  domnii deputaţi Augustin Zegrean şi Daniel Buda, precum 
şi  de domnul senator Marius Marinescu, care au participat la dezbateri. Au 
luat cuvântul pentru a-şi exprima opiniile, atât iniţiatorii, cât şi  membrii 
Comisiei. În urma dezbaterilor, constatându-se că iniţiativa legislativă a 
rămas fără obiect, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial  a Ordonanţei 
de urgenţă  a Guvernului nr.74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, s-a 
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hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri),  să se propună Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea acesteia. În acest sens se va întocmi raport de 
respingere. 
 Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea proiectului de 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2005 
privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata 
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 
de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de 
instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de 
executori judecătoreşti, prevăzut la pct.3, în fond, al ordinii de zi.  
                   La examinarea acestei iniţiative legislative, a participat, din 
partea Ministerului Justiţiei, doamna Violeta Belegante - şef serviciu. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, domnii 
deputaţi Daniel Buda, Augustin Zegrean, Traian Dobre, Petre Ungureanu, 
Cristian Dumitrescu, Dragoş Ujeniuc, Gheorghe Gabor, Cornel Ştirbeţ, 
precum şi  reprezentanta Ministerului Justiţiei. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a formulat un amendament prin 
care propune înlocuirea sintagmei ’’se respinge’’ cu ’’se aprobă’’ din titlul 
legii şi din cuprinsul articolului unic, considerând că reglementarea 
prevăzută în ordonanţă este necesară. Supus la vot, amendamentul  vizând 
titlul legii a fost admis, cu majoritate de voturi  (3 voturi împotrivă). Tot cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), a fost adoptat şi amendamentul 
propus la articolul unic. 

Proiectul de lege, astfel cum a fost modificat prin 
amendamentele admise, a fost adoptat  cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). În acest  sens se va întocmi raport favorabil cu amendamente  
admise. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectului de 
lege prevăzut la pct.6, în fond, al ordinii de zi. La dezbaterea acestei 
iniţiative legislative a participat,  din partea Autorităţii  pentru Valorificarea 
Activelor Statului, doamna Elena Andrei – director.  

Ordonanţa supusă aprobării vizează modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.70/2004. Reprezentanta A.V.A.S., în cuvântul luat, 
a făcut unele precizări  în legătură cu necesitatea modificărilor aduse prin 
ordonanţa supusă aprobării.  

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere sau 
pentru a solicita unele  lămuriri reprezentantei A.V.A.S. cu privire la 
negocierea şi semnarea contractului de  vânzare-cumpărare încheiat cu  
cumpărătorul S.C. Automobile Dacia S.A.,  domnii deputaţi Augustin 
Zegrean, Traian Dobre, Cristian Dumitrescu, Petre Ungureanu, Andras 
Levente Mate, Florin Iordache, Ghorghe Gabor, Cornel Ştirbeţ şi Daniel 
Buda. În urma dezbaterilor cu caracter general, s-a hotărât, cu majoritate de 
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voturi,  amânarea  examinării proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară,  
la care să participe reprezentanţi din conducerea A.V.A.S. De asemenea,  
având în vedere prevederile cuprinse în ordonanţa de  urgenţă supusă 
aprobării care vizează derogări de la prevederile Codului Civil, membrii  
Comisiei au hotărât să solicite avizul C.S.M.  

Totodată, constatându-se că în contractul de vânzare-cumpărare 
au fost incluse clauze care, în mod evident,  sunt defavorabile statului român 
şi care antrenează obligaţia efectuării unor plăţi importante din fondurile 
publice, domnul deputat Traian Dobre a propus să fie sesizat Parchetul 
Naţional Anticorupţie de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
pentru ca, în limitele competenţei specifice, acesta să verifice respectarea 
cadrului legal în care s-a încheiat tranzacţia. S-a opinat, în acest sens, că 
sumele ar trebui plătite de către Societatea Comercială Automobile Dacia 
S.A în calitate de parte în proces (dl. deputat Augustin Zegrean). De 
asemenea, s-a apreciat ca fiind de neacceptat  clauza din contractul de 
vânzare-cumpărare conform căreia  AVAS trebuie să plătească sumele  
stabilite, fără a putea depăşi preţul de cumpărare (dl. deputat Traian Dobre). 

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de lege prevăzut  
la pct.2, în fond, al ordinii de zi. În urma dezbaterilor cu caracter general s-a 
trecut la examinarea  proiectului de lege pe articole. Membrii Comisiei au 
adoptat, cu unanimitate de voturi,  titlul legii. Tot cu unanimitate de voturi s-
a adoptat şi articolul unic al legii. Supus votului final,  membrii Comisia au 
hotărât,  în unanimitate, să  propună Plenului Camerei Deputaţilor spre  
dezbatere şi adoptare proiectul de lege, urmând a se întocmi în acest sens  
raport favorabil. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea proiectului de 
lege prevăzut la pct.7, în fond, al ordinii de zi,  restituit de Plenul Camerei 
deputaţilor pentru raport suplimentar. În urma dezbaterilor,  cu majoritate de 
voturi (3 abţineri) membrii Comisiei au hotărât, menţinerea raportului iniţial, 
pentru considerentele menţionate în cuprinsul acestuia. În acest sens se va 
întocmi raport suplimentar în care se  va preciza punctul de vedere exprimat 
mai sus. 

Referitor la Legea privind sănătatea reproducerii şi 
reproducerea umană asistată medical,  prevăzută la pct.8, în fond, al ordinii 
de zi, a cărei  reexaminare urmează să se facă în raport de  prevederile 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.418/2005, care a declarat că unele articole  
sunt neconstituţionale,  membrii  Comisiei au hotărât, la propunerea 
domnului deputat Andras Levente Mate, amânarea dezbaterilor pentru o 
săptămână. S-a avut în vedere  faptul că  pentru reexaminarea acestei legi 
este necesară şi prezenţa unor  membri ai Comisiei pentru  sănătate  şi 
familie, în vederea  acordării unor lămuriri privind unele proceduri de 
specialitate medicală. 
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Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, preşedintele de şedinţă a 
declarat lucrările Comisiei închise. 

 
              P R E Ş E D I NT E,  

                  Sergiu ANDON 
 
 
 


