PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 07.03.2007
Nr. 31/186

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 6 şi 7 martie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 6 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, András Levente Máté, Eugen
Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma, Augustin Zegrean,
domnul Valentin Boşneac în locul domnului Ioan Timiş şi domnul deputat Mircea
Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş. Au absentat domnii
deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Cristian
Valeriu Buzea, Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Mircea Grosaru, Victor
Viorel Ponta şi Gabriel Zamfir.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 7 martie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Florina Ruxandra Jipa, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Traian
Dobre, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente
Mate, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, Florentina Toma, Augustin
Zegrean, domnul deputat Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian
Augustin Bolcaş, domnul deputat Ioan Stan în locul domnului deputat Răzvan
Bobeanu domnul deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Daniel Buda,
domnul deputat Vasile Mocanu în locul domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu
şi domnul deputat Cătălin Matei în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta. Au
absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, Tiberiu Bărbuleţiu, Cristian Valeriu Buzea,
Liana Dumitrescu, Liviu Bogdan Ciucă, şi Gabriel Sorin Zamfir.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, de domnul deputat
Florin Iordache, vicepreşedinte şi de domnul deputat George Băeşu, secretar.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
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1.
Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.X 502/2005 - fond
2.
Proiectul 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
3.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale P.l.x 15/2007 - fond
4.
Propunerea legislativă privind modificarea Art. II din Legea
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali P.l.x 54/2007 – fond
5.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 din
Legea nr.114/1996, Legea locuinţei P.l.x 22/2007 – fond
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind
constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul
localităţilor în Delta Dunării nr.679/2002 P.l.x 521/2006 – fond
7.
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate P.L.X 920/2006-fond
8.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea
59/1934 asupra cecului P.l.x 932/2006 – fond
9.
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
P.L.X 43/2007 – fond
10. Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
P.L.X 44/2007 – fond
11. Propunerea legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet
de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional
Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi reglementarea
situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din judeţul Constanţa
P.l.x 48/2007 – fond
12. Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege
nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma
(greco-catolică) P.l.x 49/2007 – fond
13. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de
naţionalitate română P.l.x 51/2007 – fond
14. Propunerea legislativă privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor
măsuri şi sancţiuni P.l.x 53/2007 – fond
15. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România P.L.X
482/2005 – fond. Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.
545/2006
16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată în Monitorul Oficial Nr.777 din 25 aug.2004 P.L.X 919/2006– restituit
pentru raport suplimentar
17. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală
P.L.X 933/2006– restituit pentru raport suplimentar
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18. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006– restituit pentru raport
suplimentar
19. Proiectul de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele
privatizării P.L.X 103/2006– restituit pentru raport suplimentar
20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.
294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal P.L.X 447/2005 – restituit pentru raport suplimentar
21. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea
nr.128/1997 privind statutul personalului didactic P.l.x 29/2007 – aviz
22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind
organizarea şi funcţionarea Guvernului P.l.x 62/2007 – aviz
23. Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001
privind pensiile militare de stat, republicată P.L.X 74/2007 – aviz
24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/2006 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 77/2007 – aviz
25. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea DecretuluiLege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri P.l.x 78/2007 – aviz
26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie
2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public P.L.X 79/2007 – aviz
27. Proiectul de Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală,
precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de
război, de asediu sau de urgenţă P.L.X 85/2007 – aviz
28. Propunerea legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.L.X 90/2007 –
aviz
29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare P.L.X 92/2007 – aviz
30. Proiectul de Lege pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri privind
impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la
astfel de venituri P.l.x 105/2007 – aviz
31.
Scrisoarea formulată de către un grup de salariaţi din cadrul Societăţii
Române de Televiziune prin care se reclamă încălcarea legii în această instituţie,
transmisă Comisiei juridice de către Comisia pentru drepturile omului.
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Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic. Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat
Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
Şedinţa comună a început cu examinarea pct. 4, în fond, al ordinii de zi.
Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere, membrii celor
două Comisii.
În cuvântul luat, domnul deputat Eugen Nicolicea a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot, această propunere a fost
adoptată cu majoritate de voturi.
Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul senator Daniel
Iluşcă.
Au luat cuvântul atât membrii comisiilor, cât şi invitatul pentru a-şi
exprima punctele de vedere.
Domnii deputaţi Augustin Zegrean şi Seres Denes, în cuvântul luat, au
solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de
respingere, a fost adoptată, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Şedinţa comună a continuat cu examinarea pct. 18, în fond, al ordinii de
zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), respingerea acestei propuneri legislative.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu
examinarea pct. 1, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi cu cei ai Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nicolae
Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.
Domnul deputat Nicolae, preşedintele de şedinţă a suspendat lucrările
şedinţei comune din lipsă de cvorum.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a continuat, cu
examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, în avizare, aflate pe
ordinea de zi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, s-a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, s-a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, s-a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, s-a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzută la pct. 30, în avizare, s-a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat, cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de
zi.
În cuvântul luat în calitate de iniţiator, domnul deputat Andras Levente
Mate a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 14, în fond, al
ordinii de zi.
La dezbateri a participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi
Katalin Barbara, secretar de stat. La dezbateri a participat, de asemenea, şi domnul
deputat Nati Meir, în calitate de iniţiator.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Augustin Zegrean, în cuvântul luat, a solicitat
examinarea acestei iniţiative legislative în şedinţă secretă. Supusă la vot această
propunere a fost adoptată de către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi (14
voturi pentru şi 3 abţineri).
În cuvântul luat, domnul deputat Traian Dobre a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 7
voturi împotrivă şi 2 abţineri), membrii Comisiei au fost de acord cu această
propunere.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 16, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, doamna deputat Mona
Muscă.
Titlul legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la Senat.
Articolul unic al legii a fost, de asemenea, menţinut în forma de la Senat,
devenind însă articolul I ca urmare a introducerii unui nou articol, respectiv art. II.
Pct. 1 al art. I a fost menţinut în forma adoptată de Senat. La alin. (3) al
art. 68 din Legea nr. 24/2000, domnul deputat Augustin Zegrean a propus un
amendament care a fost admis, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru şi 3 abţineri).
Pct. 2 a fost eliminat prin amendamentul domnului deputat Florin
Iordache.
Pct. 3 a fost menţinut în forma adoptată de Senat
La pct. 4 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Florin Iordache.
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Domnii deputaţi Florin Iordache şi George Băeşu au formulat un
amendament de introducere a unui nou articol, art. II, propunere adoptată de către
membrii Comisiei. Amendamentul formulat de către domnul deputat Traian Dobre
cu privire la completarea art. II nou introdus, a fost respins, cu majoritate de voturi (4
voturi pentru).
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 membrii Comisiei au hotărât
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, doamna Claudia Roşianu, consilier şi
doamna Nicoleta Miclăuş, consilier.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat, a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost adoptată,
cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 15, în fond, al ordinii de
zi.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât să menţină
raportul de respingere a legii, în raport de dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale
nr. 545/2006.
Cu privire la pct. 17, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât menţinerea raportului iniţial de respingere, cu unanimitate de voturi.
Referitor la pct. 19, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât, de asemenea, să menţină raportul iniţial de respingere.
Cu privire la pct. 20, în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), să menţină raportul iniţial de
adoptare.
Referitor la pct. 31, din ordinea de zi, membrii Comisiei au fost
informaţi cu privire la scrisoarea formulată de către un grup de salariaţi din cadrul
Societăţii Române de Televiziune prin care se reclamă încălcarea legii în această
instituţie, transmisă Comisiei juridice de către Comisia pentru drepturile omului.
Totodată, s-a adus la cunoştinţă că întreaga documentaţie se află la secretariatul
Comisiei, unde poate fi consultată.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat
încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat
dezbaterilor a fost epuizat.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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