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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 3.11.2004 

Nr.31/971 
 
 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din zilele de 2 şi 3 noiembrie 2004.  
 
 
 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2 şi 3 septembrie 2004.  

În ziua de 2 noiembrie, din numărul total al membrilor comisiei (23),  
de la lucrări au  absentat  deputaţii: Vlad Hogea, Vasile Moiş – Grupul parlamentar 
al P.R.M. şi Carmen Moldovan – Grupul parlamentar al P.R.M. 

În ziua de 3 noiembrie, au absentat deputaţii: Florin Iordache, Adrian 
Căşunean, Minodora Cliveti, Marin Cristea, Traian Dobre, Cristian Dumitrescu, 
Moldovan Carmen, Vasile Rădulescu, Ioan Timiş – Grupul parlamentar al P.S.D.; 
Ioan Onisei, Ion Mogoş – Grupul parlamentar al P.D.; Cornel Ştirbeţ – Grupul 
parlamentar al P.N.L.; Ruxandra Jipa, Alexe Boboc, Augustin Bolcaş, Vlad Hogea, 
Vasile Moiş, Mircea Stoian – Grupul parlamentar al P.R.M. şi Ervin Szekely, 
Tamas Sandor – Grupul parlamentar al U.D.M.R.  
  A fost aprobată următoarea ordine de zi:  
 

A. Marţi, 2 noiembrie 2004,  orele900 – şedinţă comună cu Comisia 
juridică a Senatului la Salonul verde de la Senat. 
 
 IN AVIZARE: 
 1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 (P.L-x. 629/2004). 

 2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. (P.L-x 

630/2004). 
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B. Miercuri, 3 noiembrie, orele 930 :  

I. IN FOND:  
 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul 
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a minicipiului Bucureşti şi al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, (P.L-x 618/2004). - termen pentru depunerea 
raportului 25 octombrie 2004. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

2. Proiectul de Lege privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde 
locuinţele de serviciu pe care le are în administrare (PL/x 634/ 2004) - termen 
pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală (P.L-x 257/2004) – restituit pentru raport suplimentar. 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea O.G. nr.1/1992 
cu privire la registrele agricole aprobată prin Legea nr. 68/1991 privind registrele 
agricole (nr. 511/2003). 

 
II. IN AVIZARE 
 
1. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (P.L-x 631/2004). 

2.  Proiectul  de Lege pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 
privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 632/2004). 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare 
pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de 
învăţământ de stat (PL-x 633/2004) – procedură de urgenţă. 

4.  Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunităţi de 
enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în ţară, (PL-x 
635/2004). 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanaţei Guvernului nr. 94/2004 
privind reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 642./2004) – procedură de 
urgenţă. 
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III. Cererea domnului deputat Dan Radu Ruşanu adresată preşedintelui 

Camerei Deputaţilor şi transmisă Comisiei juridice pentru  exprimarea unui punct 
de vedere referitor la posibilitatea aprobării cumulului calităţii de deputat cu 
funcţia de profesor la Universitatea Spiru Haret (nr.31/949) 

 
 
 
 
În ziua de 2 noiembrie, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.  

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2005, prevăzut pe ordinea de zi la pct.A,1, în avizare.  

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului Ministerului Finanţelor 
Publice, domnul Nicolae Plăiaşu - secretar de stat, precum şi a  reprezentanţilor 
celorlalte instituţii interesate.  

Astfel, reprezentantul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, domnul Nicolae 
Popa – preşedinte; al Avocatului Poporului, domnul Ioan Muraru – avocatul 
poporului; al Curţii Constituţionale, doamna Ruxandra Săbăreanu – secretar 
general; al Consiliului Legislativ, domnul Dragoş Iliescu – preşedinte; precum şi 
cel al Parchetului Naţional Anticorupţie, domnul Laurenţiu Vânău au adus la 
cunoştinţa membrilor Comisiilor juridice faptul ca sunt de acord cu bugetele 
alocate instituţiilor pe care le reprezintă şi nu au amendamente.  

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, deşi invitaţi,  nu au fost prezenţi la 
dezbateri.  

Reprezentantul Ministerului Public, doamna Gabriela Ghiţă – adjunctul 
procurorului general a luat cuvântul pentru a solicita acordarea unei sume de bani 
suplimentare pentru finanţarea unor posturi alocate deja. Membrii comisiilor au 
fost de acord cu solicitarea Ministerului Public şi au preluat propunerea acestuia ca 
amendament. 

De asemenea s-a mai examinat şi un amendament formulat de Grupul 
parlamentar al U.D.M.R., privitor la bugetul Ministerului Public, şi acesta fiind 
adoptat de membrii Comisiilor juridice.  

Referitor la bugetul Ministerului Justiţiei, au fost formulate amendamente de 
către Grupul parlamentar al U.D.M.R. şi Grupul parlamentar al P.D.  

La dezbateri a participat reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna 
Simona Maia Teodoroiu – secretar de stat. După discuţii, membrii comisiilor 
juridice au fost de acord cu amendamentele propuse. 
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La finalul dezbaterilor, membrii Comisiilor juridice reunite au avizat 
favorabil, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005, cu 
amendamente admise.  

S-a continuat cu examinarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2005, prevăzut pe ordinea de zi la pct.A., 2, în avizare.  

După examinare, Comisiile juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
avizeze favorabil proiectul de lege.  

 
 
 
 
În ziua de 3 noiembrie, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor  şi-a 

desfăşurat lucrările în şedinţă separată, examinând proiectele de lege prevăzute pe 
ordinea de zi la pct.B,II, în avizare. După dezbateri, acestea au fost avizate 
favorabil, cu majoritate de voturi.  

S-a continuat cu examinarea cererii domnului deputat Dan Radu Ruşanu, 
adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor şi transmisă Comisiei juridice pentru 
exprimarea unui punct de vedere referitor la posibilitatea aprobării cumulului 
calităţii de deputat cu funcţia de profesor la Universitatea Spiru Haret. După 
examinarea cererii în raport de prevederile Legii nr.161/2003, s-a constatat că prin 
acest cumul de funcţii  domnul deputat nu s-ar afla în situaţie de incompatibilitate.  

Înainte de continuarea lucrărilor, s-a constatat ca nu mai era întrunit 
cvorumul de lucru necesar desfăşurării şedinţei. Prin urmare, membrii comisiei 
prezenţi, încă, la dezbateri, deputaţii Cornel Bădoiu, Ştefan Cazimir şi Ion Neagu, 
au hotărât suspendarea lucrărilor. În consecinţă, examinarea iniţiativelor legislative 
prevăzute pe ordinea de zi la pct.B.I, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă 
ulterioară.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Prof. univ. dr. Ion Neagu  

 
 
 
 
 
 


