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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 21.12.2005 
Nr. 31/1141 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 19 şi 21 decembrie 2005 

  
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
desfăşurat  lucrările în  zilele de  19 şi 21 decembrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena 
Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate,Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş 
Ujeniuc, Petre Ungureanu, Sorin Gabriel Zamfir şi  Augustin Zegrean, din totalul de 25 
de  membrii ai Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
     
 

  I. Întocmirea unui proiect de hotărâre în vederea constituirii Comisiei 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative 
privind Codul electoral (nr.31/1091/2005)- şedinţă comună cu Comisia juridică, de 
numiri,  disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
 

          II. ÎN FOND:   
  1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno – Ungare 
"Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 (P.L.X. – 639/2005). 
   

III. ÎN AVIZARE: 
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional (P.L.X. – 605/2005). 
           2. Propunerea legislativă privind calendarul de creştere a salariului minim pe 
economie (P.l.x. – 611/2005). 
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          3. Propunerea legislativă pentru reducerea birocraţiei şi eliminarea corupţiei 
(P.l.x. – 612/2005). 
  4. Propunerea legislativă privind sprijinirea construirii de locuinţe pentru 
tineri (P.l.x. – 613/2005). 
  5.  Propunerea legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea 
de oferte prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2001, privind achiziţiile 
publice (P.l.x. – 614/2005). 
  6. Propunerea legislativă privind sprijinul financiar pentru înălţarea de 
biserici (P.l.x. – 615/2005). 
  7. Propunerea legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc 
pentru producătorii agricoli care au însămânţat terenuri agricole în toamna anului 2004, 
precum şi pentru cei care au înfiinţat culturi agricole în primăvara anului 2005 (P.l.x. – 
616/2005). 
  8. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea 
sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind 
răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat 
la Londra la 27 noiembrie 1992 (P.L.X. – 618/2005). 
  9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare 
(P.L.X. – 620/2005). 

          10. Proiectul de Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 
Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz 
fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi 
silvicultură (P.L.X. – 621/2005). 
  11. Propunerea legislativă pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor 
cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005 (P.l.x. – 640/2005). 
  12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.159/2005 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de 
observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organitaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum şi 
pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului Transporturilor maritime al OCDE (P.L.x-643/2005). 
  13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari 
SUA, între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului 
"Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 (P.L.x-
663/2005). 
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         IV. Examinarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 602/14.11.2005 
privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 25, art. 251 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7), art. 
252 alin. (1) şi (2), art. 43 alin. (5), art. 48 alin (4), art. 86 alin. (2) pct. 2 lit. c) şi art. 86 
alin. (3) pct. 2 lit. e2) şi e3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (nr. 54 DST/2005). 
 
                    V. DIVERSE: 
  1. Nota cu privire la demersurile şi declaraţiile grupului de deputaţi PNL, 
reprezentat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc, transmisă de Secretarul General cu adresa 
nr. 981/BP din 14.11.2005. 
  2. Examinarea adresei transmisă de Secretarul General prin care se solicită 
opinia Comisiei cu privire la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2005 
privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii.(1062 B.P./2005) 
 
 

          Şedinţa Comisiei a început în ziua de 19 decembrie 2005 cu dezbaterea     
pct. 1, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului 
referitor la întocmirea unui proiect de hotărâre în vederea constituirii Comisiei comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Codul 
electoral. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, au întocmit proiectul de 
hotărâre privind constituirea unei Comisii comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru elaborarea propunerii legislative privind Codul electoral. Completarea Anexei la 
proiectul de hotărâre privind componenţa nominală a Comisiei comune, precum şi a 
biroului acesteia se va face pe baza propunerilor formulate de către Grupurile 
parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat. În acest sens, membrii Comisiilor juridice 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Birourilor permanente al celor două 
Camere ale Parlamentului, proiectul de hotărâre, împreună cu anexa, care face parte 
integrantă din acesta, pentru a fi supuse Plenului Parlamentului. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi – a continuat lucrările în, 
şedinţă separată, cu examinarea pct. III, în avizare, al ordinii de zi. 

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 1, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.   

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
acestuia. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 3, în avizare, membrii Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 4, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 5 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) avizarea negativă. 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 6 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi (2 vot împotrivă). 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 9 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 10 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 1, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind 
înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno – Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 
octombrie 2005. 

 După dezbaterile generale, domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de 
şedinţă, a supus examinării şi apoi votului, titlul legii, care a fost adoptat cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă). 

          Articolul unic al legii a fost, de asemenea, adoptat cu majoritate de voturi (1 
vot împotrivă). 

          Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă). 
  Întrucât timpul alocat şedinţei a fost epuizat, preşedintele de şedinţă a 
declarat lucrările încheiate, urmând ca punctele de pe ordinea de zi care nu au fost 
dezbătute să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 


