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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 23.11.2004 

Nr.31/1052 
 
 

SINTEZA  
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 16 noiembrie 2004.  
 
 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  16  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., Carmen Moldovan şi Cristian 
Dumitrescu - 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:  
 

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

organizarea şi funcţionarea Academiei Române – (P.L.X. – nr.685/2004) termen 
pentru depunerea raportului, 25 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi 
pietrelor preţioase în România, aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în 
Monitorul Oficial al României nr.77 din 29 ianuarie 2004 (P.L.X. – nr.648/2004) - 
termen pentru depunerea raportului, 23 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.l.x. – nr. 
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636/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

4.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.l.x. – nr. 
637/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

5. Propunerea legislativă privind regimul activităţilor de lobby (P.l.x. – nr. 
638/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

6. Propunerea legislativă privind protecţia persoanei private (P.l.x. – nr. 
639/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

7. Propunerea legislativă pentru definirea corespondenţei şi asigurarea 
confidenţialităţii (P.l.x. – nr. 640/2004) - termen pentru depunerea raportului, 
18 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (P.l.x. – nr.657/2004) - 
termen pentru depunerea raportului, 25 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
 9. Proiectul de Lege privind regimul juridic al activităţii electronice notariale 
(P.L.x-607/2004) - trimis pentru raport suplimentar.  
 

II. IN AVIZARE: 
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu  completările ulterioare (P.L- X – nr. 679/2004). 

2. Proiectul de Lege  pentru completarea Legii nr.487/2002, Legea sănătăţii 
mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice (P.L- X – nr. 664/2004). 

3. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de transfuzie  sanguină în 
România, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizărilor terapeutice (P.L- X 
– nr. 674/2004). 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2002 
Legea  Bibliotecilor (P.L- X – nr. 687/2004). 

5. Proiectul de Lege privind asigurarea locuinţelor pentru personalul  
pensionat din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi 
pentru urmaşii celor decedaţi în timpul şi din cauza  serviciului (P.L- X – nr. 
682/2004). 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr.79/2004 
pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant (P.L- X – nr. 673/2004). 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr.93/2004 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2002 privind organizarea şi  funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 
sănătate (P.L- X – nr. 649/2004). 

8. Avizarea Raportului Comisiei pentru Regulament asupra propunerilor de 
modificare a  art.13 din Regulamentul Camerei Deputaţilor ( nr. 54 S.T./2004). 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2004 
privind  măsuri de întărire a disciplinei  financiar – economice în sistemul sanitar 
(P.L- X – nr. 647/2004). 

10. Proiectul de Lege „Legea  Arhivelor Naţionale” (P.L- X – nr. 653/2004). 
11. Proiectul de Lege  privind autorizarea Serviciului de  Protecţie şi Pază de 

a vinde personalului propriu locuinţele de serviciu pe care acesta le are în 
administrare (P.L- X – nr. 692/2004). 

12. Proiectul de Lege pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 111/1995 
privind constituirea organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de  tipărituri şi 
alte documente grafice şi audiovizuale (P.L- X – nr. 686/2004). 

13. Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul 
supravieţuitor (P.L- X – nr. 684/2004). 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea 
nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere 
Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi” la  Compania Naţională „Administraţia 
Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa (P.L- X – nr. 646/2004). 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi  stimularea ocupării forţei de muncă 
(P.L- X – nr. 663/2004). 
 
 
 
  Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectului de Lege 
privind completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond. După examinarea 
pe articole a acestuia, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
lege. În acest sens se va întocmi raport favorabil. 
  S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind regimul 
juridic al activităţii electronice notariale, prevăzut pe ordinea de zi la pct.9, în fond. 

În şedinţa din 8.11.2004, plenul Camerei Deputaţilor a retrimis  
Comisiei juridice proiectul de lege  în vederea unei noi examinări. 
  Reexaminarea a avut loc în prezenţa reprezentantului Uniunii 
Notarilor Publici din România, doamna deputat Carmen Dumitriu - notar public, 
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care a susţinut menţinerea formei adoptate de Comisia juridică în şedinţa din 20 
octombrie 2004.  
  La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să menţină punctul de vedere iniţial, transmis prin raportul favorabil 
nr.607 din 20.10.2004. În acest sens se va întocmi raport suplimentar.  

S-a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe 
ordinea de zi la pct.II, în avizare, acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de 
voturi, de către membrii comisiei.   
  S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind regimul 
activităţilor de lobby, prevăzută pe ordinea de zi la pct.5, în fond. Dezbaterile au 
avut loc în prezenţa iniţiatorului, domnul deputat Octavian Mitu care a susţinut 
adoptarea propunerii sale legislative.  
  După discuţii cu caracter general, referitoare la oportunitatea adoptării 
unei asemenea iniţiative legislative, observându-se că avizul Consiliului Legislativ 
cuprinde numeroase observaţii şi propunerii atât de fond, cât şi de formă, membrii 
comisiei au propus amânarea dezbaterilor, urmând ca iniţiatorul să refacă textul 
propunerii legislative în funcţie de avizul Consiliului Legislativ.  
  S-a trecut la examinarea propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional 
şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, 
prevăzută pe ordinea de zi la pct.8, în fond.  
  La dezbateri a participat iniţiatorul acesteia, domnul deputat Dorel 
Bahrin care a prezentat obiectul de reglementare al propunerii sale legislative.  
  După examinarea pe articole a acesteia, concomitent cu 
amendamentul propus de Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de comunicare în 
masă prin avizul său favorabil, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptate, 
iniţiativa legislativă, cu amendamente admise. În acest sens se va întocmi raport 
favorabil cu amendamente admise.  
  S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, aprobată prin Legea 
nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr.77 din 29 ianuarie 
2004, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond.  
  La dezbateri a participat domnul deputat Kerekeş Karoly, iniţiatorul 
propunerii legislative din care provine proiectul de lege.  
  După examinarea pe articole a acestuia, concomitent cu 
amendamentele propuse de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 
să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, 
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aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României 
nr.77 din 29 ianuarie 2004, cu amendamente admise. În acest sens se va întocmi 
raport favorabil.  
  Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea propunerii legislative 
pentru definirea corespondenţei şi asigurarea confidenţialităţii, prevăzută pe 
ordinea de zi la pct.7, în fond.  
  Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului iniţiatorilor, 
domnul deputat Ion Neagu, precum şi a reprezentantului Ministerului 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, doamna Laura Riteş - director pentru 
relaţia cu Parlamentul.  
  După examinare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună 
plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru definirea 
corespondenţei şi asigurarea confidenţialităţii, urmând a se întocmi raport de 
respingere.  
  S-a continuat cu examinarea propunerilor legislative prevăzute pe 
ordinea de zi la pct.3 şi 4, în fond, având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale. Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului iniţiatorilor, domnul 
deputat Traian Dobre, care a susţinut adoptarea propunerilor legislative supuse 
dezbaterii. 
  După examinare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, cele două iniţiative 
legislative, urmând a se întocmi în acest sens, rapoarte favorabile.   
  În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind protecţia persoanei 
private, prevăzută pe ordinea de zi la pct.6, în fond, la solicitarea iniţiatorului 
acesteia, domnul deputat Adrian Severin, examinarea a fost amânată pentru o 
şedinţă ulterioară.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 

 
 


