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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 04.07.2007 
Nr. 31/815 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 2-4 iulie 2007 
    

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
şedinţele din zilele de 2-4 iulie 2007, fiind prezenţi următorii deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, 
Daniel Buda, Traian Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru,  
András-Levente Máté, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, 
Tamás Sándor, Florentina Marilena Toma şi Augustin Zegrean. 

Au absentat următorii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu 
Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, 
Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, 
Cosmin Gabriel Popp şi Sorin Gabriel Zamfir. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea altor legi (P.L.x 824/2006)- fond  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L.x (610/2006)- fond comun cu membrii Comisiei  pentru  
industrii 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 59/1934 
asupra cecului (P.L.x 932/2006) -restituit pentru un nou raport 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică (P.L.x 418/2007)- fond 
comun cu Comisia pentru administraţie 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 - Codul 
familiei, republicată( P.L.x 149/2007)- fond 
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6. Proiect de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară 
şi extrajudiciară (P.L. x 629/2006)- fond 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară (P.L.x 530/2006) - fond 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din 1 
martie 1991 privind Cetăţenia română (P.L.x 801/2006) - Restituit de Plen 
pentru raport suplimentar                                           

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.L.x 669/2006) -reexaminare 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.355 din 4 aprilie 2007 

10. Propunere legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie în 
România (P.L.x 294/2007)-fond 

11. Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (P.L.x 
429/2007)-aviz  

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de 
notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (P.L.x 
459/2007)- aviz  

13. Proiect de Lege privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau 
tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României (P.L.x 460/2007)- 
aviz 

14. Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (P.L.x 461/2007)-aviz  

15. Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de 
proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale (P.L.x 
462/2007)- aviz  

16. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) şi (5) ale art.64 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (P.L.x 464/2007)- aviz 

17. Propunere legislativă pentru completarea articolelor 1, 2, 3 şi 5 din Legea 
nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizaţiei 
pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate 
publică (P.L.x 465/2007)- aviz  

18. Propunere legislativă privind maximizarea ratei de absorbţie a Fondurilor 
Externe destinate României (P.L.x 466/2007)- aviz  

19. Propunere legislativă o BIBLIE pentru fiecare familie de români (P.L.x 
467/2007)- aviz  

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (P.L.x 470/2007)- aviz  

21. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 
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precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 
(P.L.x 471/2007)- aviz 

 
22. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi 
constituirea unei baze de date pentru acestea (P.L.x 476/2007)- aviz  

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (P.L.x 
477/2007)- aviz  

24. Proiectul Legii Lege pentru modificarea Ordonanţei de  urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (P.L.x 478/2007)- 
aviz  

25. Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative prin care se acorda drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 
domeniul cheltuielilor de personal (P.L.x 479/2007 )- aviz  

26. Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (P.L.x 480/2007)- aviz  

27. Propunere legislativă privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală (P.L.x 481/2007)- 
aviz  

28. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.343/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal (P.L.x 
482/2007)- aviz  

29. Propunere legislativă de modificare şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (P.L.x 
489/2007)- aviz  

30. Propunere legislativă de modificare şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (P.L.x 
491/2007)- aviz  

31. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de 
diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară 
nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii 
Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004 (P.L.x 492/2007)- aviz  

32. Informare cu  privire  la  memorandumul intern-Punerea  în aplicare  a  
Rezoluţiei 1516 (2006) ce invită  Parlamentele  naţionale să  înfiinţeze  un 
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mecanism destinat  controlului   executării deciziilor CEDO de către  
autorităţile  naţionale,  transmis Comisiilor  juridice  de Birourile 
permanente ale  celor  două  Camere, în vederea  întocmirii unui  proiect  de 
hotărâre şi  a  raportului  comun (nr.1426/BP) 

33. Adresa  Biroului  permanent referitoare la  atitudinea şi  comportamentul 
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua  de 19  februarie 2007 
(nr.415/BP). 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, 
în avizare.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare,    
Comisia a hotărât amânarea dezbaterii în vederea solicitării unor precizări de la 
Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile.  

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, Comisia 
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, cu un amendament formulat 
de membrii Comisiei.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut  la pct. 23, în avizare, Comisia 
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut  la pct. 24, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, 
membrii Comisiei au amânat dezbaterile asupra acestei iniţiative, urmând a fi 
rediscutată într-o şedinţă ulterioară.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut  la pct. 13, în avizare, Comisia 
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut  la pct. 31, în avizare, Comisia 
a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, 

al ordinii de zi. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă) menţinerea raportului iniţial de respingere a propunerii 
legislative. 

  
Cu privire la propunerea legislativă de la pct. 4, în fond, al ordinii de 

zi, Comisia a amânat dezbaterea acesteia în vederea stabilirii unei şedinţe comune 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic.  

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii 

de zi.   
Dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au fost amânate deoarece 

iniţiatorii nu au putut fi prezenţi la discutarea acestuia. 
Iniţiativelor legislative de la pct. 6 şi pct.7 au fost amânate pentru a fi 

dezbătute în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, la nivel de Secretar de 
Stat.  

Referitor la propunerea legislativă de la pct. 8, în fond, al ordinii de zi, 
acestă iniţiativă legislativă, deşi restituită de Plen pentru un raport suplimentar şi 
introdusă pe ordinea de zi a Comisiei pentru dezbaterea cu celeritate,  nu a putut fi 
luată în discuţie, deoarece nu s-a transmis adresa oficială de sesizare a Comisiei 
juridice. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
dezbaterea proiectului de lege prevăzut la pct. 9, în fond, al ordinii de zi. 
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 Domnul deputat Eugen Nicolicea a formulat o propunere de 
modificare a textului alin. (4) al articolului 5 din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului.  

Domnul deputat Ioan Ghişe a propus amânarea dezbaterilor la acest 
proiect de lege.  

Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea acestui proiect de 
lege.  

Domnul deputat Sergiu Andon, a luat act de propunerile făcute de 
membrii Comisiei şi a subliniat că la acest proiect de lege Comisia juridică se 
poate pronunţa numai asupra articolelor cu care a fost investită.  

În continuarea discuţiilor şi domnul deputat Eugen Nicolicea a 
exprimat un punct de vedere favorabil amânării  dezbaterilor asupra acestui proiect 
de lege.  

În urma dezbaterilor din cadrul şedinţei, în lipsa atingerii unui 
consens, membrii Comisiei au hotărât amânarea discutării acestui proiect de lege 
pentru următoarea şedinţă a Comisiei.  

 
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în fond, al 

ordinii de zi, domnul deputat Augustin Zegrean a propus amânarea discutării 
acestei propuneri legislative pentru o şedinţă ulterioară. În cadrul dezbaterilor nu 
au fost formulate obiecţii cu privire la această propunere de către membrii 
Comisiei,  iar dezbaterile la această iniţiativă legislativă au fost amânate.  

 
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 

discutarea pct. 32, diverse, al ordinii de zi.  
Domnul preşedinte Sergiu Andon a informat membrii Comisiei cu 

privire la solicitarea Birourilor permanente al celor două Camere, prin care se 
solicită Comisiilor juridice din cele două Camere să întocmească un proiect de 
hotărâre şi un raport comun ce va fi discutat în Plenul reunit al celor două Camere. 

De asemenea, având în vedere importanţa unui mecanism destinat 
controlului  executării deciziilor Curţii Europene a  Drepturilor Omului  de către 
autorităţile naţionale, domnul deputat Sergiu Andon a propus desemnarea unui 
raportor în vederea pregătirii documentaţiei necesare desfăşurării şedinţei comune 
a celor două Comisii juridice, în persoana domnului deputat Mircea Grosaru.  

Membrii Comisiei juridice au hotărât, în unanimitate,  desemnarea 
domnului deputat Mircea Grosaru ca raportor pentru acest punct al ordinii de zi. 

 
În urma epuizării problemelor de pe ordinea de zi, ce puteau fi 

dezbătute, domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat 
încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
         
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 


