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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 25 şi 26 septembrie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 25 septembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian
Dobre, Florina Ruxandra Jipa, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion
Gonţea, Eugen Nicolicea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Cosmin Gabriel
Popp, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, domnul deputat Mihai Sandu-Capră în locul
domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu, domnul deputat Gheorghe Chiper în locul
domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu şi domnul deputat Ionel Palăr în locul
domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Cristian Valeriu
Buzea, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Victor Viorel
Ponta, Florentina Toma.
În ziua de 26 septembrie 2007, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre,
Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen
Nicolicea, Cosmin Gabriel Popp, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor şi domnul deputat
Ioan Oltean în locul domnului deputat Ion Gonţea. Au absentat domnii deputaţi:
Sergiu Andon, Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Cristian
Valeriu Buzea, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Liviu Bogdan Ciucă, Liana
Dumitrescu, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel Ponta, Florentina Toma, Sorin
Gabriel Zamfir.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Florin
Iordache, vicepreşedinte al Comisiei, precum şi de domnul deputat Ioan Timiş,
vicepreşedinte al Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.43, lit.a), b)
şi f), art.44, art.45, alin.4 şi art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic, privind norma didactică la educatoare, învăţători şi institutori, precum şi a
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unor categorii de personal didactic din învăţământul special PLx 131/2007 – fond,
aflată în reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.666 din 16 iulie
2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
2.
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului PLx 669/2006 – fond, aflată în
reexaminare ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.355 din 4 aprilie 2007.
3.
Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din
aviatia civila din România PLx 448/2007– fond
4.
Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedura penala
PLx 933/2006 – fond
5.
Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicata PLx 540/2007 – fond
6.
Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sanatatii PLx 137/2007– fond, aflată în reexaminare ca urmare a Deciziei
Curţii Constuţionale nr.421 din 2 mai 2007.
7.
Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor
ortodox si greco-catolic PLx 368/2007 – fond
8.
Propunerea legislativa pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor
ortodox si greco-catolic Plx 369/2007 – fond.
9.
Proiectul de Lege privind statutul minoritatilor nationale din România
PLx 502/2005 – fond
10. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.
304/2004 privind organizarea judiciară Plx 533/2007 – fond
11. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din
cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative PLx 577/2007 – fond
12. Propunerea legislativa privind reorganizarea si funcţionarea Gărzii
Naţionale de Mediu Plx 538/2007 – aviz
13. Proiectul de Lege privind înfiintarea Institutului Bancar Român din
municipiul Bucuresti PLx 565/2007 – aviz
14. Proiectul de Lege privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia
competitiilor si jocurilor sportive PLx 539/2007 – aviz
15. Propunerea legislativa privind statutul functionarului public parlamentar
PLx 542/2007 – aviz
16. Propunerea legislativa privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
PLx 543/2007 – aviz
17. Propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 340 din
12/07/2004, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004,
privind institutia prefectului PLx 544/2007 – aviz
18. Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
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celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii
nr.169/1997 cu modificarile ulterioare PLx 545/2007 – aviz
19. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea
pomiculturii nr. 348/2003 PLx 560/2007 – aviz
20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul
statului pentru salarizarea clerului PLx 561/2007 – aviz
21. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural
Catedrala Mântuirii Neamului PLx 563/2007 – aviz
22. Propunerea legislativa privind modificarea si completarea art.7 din
Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice PLx 569/2007 – aviz
23. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.
38/2003 PLx 575/2007 – aviz
24. Propunerea legislativa privind înfiintarea comunei Lompirt, prin
reorganizarea comunei Sarmasag, judetul Salaj PLx 532/2007 – aviz
25. Propunerea legislativa pentru completarea art.36, alin. (3) din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic PLx 534/2007 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputatilor si a Senatului PLx 578/2007 – aviz
27. Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor
masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism PLx 579/2007 – aviz
28. Proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.31/1994
pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier
international al marfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat si semnat la Geneva la 30
septembrie 1957 PLx 594/2007 – aviz
29. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 48/2007 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în administratia
publica centrala PLx 596/2007 – aviz
30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România si
Republica Portugheza în domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august
2006 PLx 604/2007 – aviz
31. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind
dreptul marcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferintei diplomatice pentru
adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul marcilor (Singapore, 13 - 31 martie
2006) PLx 605/2007 – aviz
32. Scrisoarea domnului deputat Marian Sârbu referitoare la constatarea unei
eventuale incompatibilitati între calitatea de deputat si exercitarea unei activitati de
consultant pentru afaceri si management nr.1033BP – diverse
33. Scrisoarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
referitoare la solutionarea unei petitii adresate acestuia de catre Asociatia Solidaritatea
pentru Libertatea de Constiinta nr.1016BP – diverse
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34. Scrisoarea Comitetului Director al Institutului Român pentru Drepturile
Omului prin care solicita ca toate prevederile legale referitoare la personalul
contractual din Camera Deputatilor si Senat sa fie aplicate si personalului încadrat
IRDO nr.970BP – diverse.
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a debutat cu
examinarea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate în avizare pe ordinea
de zi.
La dezbaterea propunerii legislative de la pct. 12, în avizare, au
participat, din partea Gărzii Naţionale de Mediu, domnul Octavian Popa, comisar
general şi domnul Codrin Lungu, consilier al comisarului general. În urma
dezbaterilor, Comisia a hotărât avizarea negativă a acestei propuneri legislative, cu
majoritate de voturi (4 voturi împotrivă).
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege de la pct. 14, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare,
membrii Comisiei au hotărât, în urma examinării, avizarea negativă, cu unanimitate de
voturi.
La propunerea legislativă de la pct. 16, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare,
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, Comisia a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, Comisia a a
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă.
La propunerea legislativă de la pct. 22, în avizare, membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
La proiectul de lege de la pct. 24, în avizare, Comisia a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la proiectul de lege de la pct. 26, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
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La proiectul de lege de la pct. 27, în avizare, Comisia a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La proiectul de lege de la pct. 29, în avizare, Comisia a hotărât avizarea
favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege de la pct. 31, în avizare, Comisia a hotărât
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
La pct.32 – diverse, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, că nu există incompatibilitate în cazul exercitării simultane a celor două
activităţi.
Cu privire la pct. 33 – diverse, Comisia a hotărât, cu unanimitate de
voturi, că semnatarii respectivei scrisori s-au adresat în mod eronat Camerei
Deputaţilor, aspectele supuse dezbaterii Comisiei nefiind de competenţa autorităţii
legislative.
Referitor la pct.34 – diverse, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, că prevederile Legii nr.7/2006 nu pot fi extinse la personalul
încadrat la Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu reexaminarea legii de la pct.
1, în fond, de pe ordinea de zi. Dezbaterile asupra acestui punct au avut loc pe
parcursul celor două zile de şedinţă.
Domnul deputat George Băeşu, în cuvântul luat, a propus amendarea legii
în discuţie, respectiv modificarea art.II din lege, în scopul respectării prevederilor
Constituţiei României, în conformitate cu observaţiile Curţii Constituţionale.
La rândul său, domnul deputat Daniel Buda a susţinut acest amendament
şi a propus transmiterea acestei legi către Plenul Camerei Deputaţilor cu modificările
aduse de antevorbitorul său.
Supus la vot, amendamentul domnului deputat George Băeşu a fost
adoptat cu unanimitate de voturi, ca şi propunerea domnului deputat Daniel Buda.
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 2, în fond, al
ordinii de zi. La dezbaterea acestui punct a participat, din partea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, domnul secretar de stat Pătuleanu Marin,
precum şi domnul director Jantca Dumitru.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a propus
adoptarea unei propuneri legislative de modificare a legii în discuţie, ţinându-se cont
de observaţiile Curţii Constituţionale.
Supusă la vot, propunerea domnului preşedinte de şedinţă a fost aprobată
cu majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă).
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii
de zi. La dezbateri au participat domnul Curdov Nicolae, secretar general al
Sindicatului Naţional Tehnic TAROM, domnul Voiniţa Cristian, preşedinte al
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Federaţiei Naţionale a Personalului Aeronautic TAROM, precum şi domnul deputat
Mircia Giurgiu, în calitate de iniţiator.
Au luat cuvântul atât iniţiatorul, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Ioan Timiş a propus respingerea acestei propuneri
legislative.
Supusă la vot, propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate de
voturi (13 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă).
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al
ordinii de zi.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a propus
menţinerea raportului iniţial de respingere a acestei propuneri legislative.
Supusă la vot, propunerea domnului Florin Iordache a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii
de zi. La dezbateri au participat doamna Valica Ana-Maria, director în cadrul
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, precum şi domnul deputat
Gheorghe Chiper, în calitate de iniţiator.
Domnul deputat Mate-Andras Levente a propus respingerea acestui
proiect de lege.
Supusă la vot, propunerea domnului deputat Levente a fost aprobată cu
majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 6 împotrivă).
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al
ordinii de zi. La dezbateri a participat, din partea Ministerului Sănătăţii Publice,
domnul Székely Ervin-Zoltan, secretar de stat.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a propus
adoptarea proiectului de lege, aflat în reexaminare, în forma Senatului, pentru a fi pus
de acord cu Decizia Curţii Constituţionale.
Supusă la vot, propunerea domnului preşedinte de şedinţă a fost aprobată
cu unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 7, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. La dezbateri a
participat, din partea Bisericii Ortodoxe Române, arhiepiscopul Andrei al Alba-Iuliei,
domnul Breemor Vasile, protopop şi domnul Tocănel Ioan, protopop. De asemenea,
au participat, din partea Bisericii Române unite cu Roma, greco-catolică, domnul
Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj şi Gherla, precum şi domnul Cristian Teglaş,
consilier juridic.
Au luat cuvântul atât invitaţii, cât şi membrii celor două Comisii.
Domnul deputat Ioan Aurel Rus a afirmat că prin această propunere
legislativă se doreşte restituirea bunurilor care au aparţinut Bisericii greco-catolice
prin metoda proporţionalităţii, în măsura în care pe plan local există suficienţi enoriaşi
ai acestui cult.
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Domnul deputat Ioan Oltean a sublinat scopul de rezolvare juridică
amiabilă pe care propunerea legislativă trebuie să-l poarte, iar pentru aceasta propune
anumite îmbunătăţiri, ţinând cont de avizul Consiliului Legislativ, precum şi de
punctul de vedere al Guvernului.
Domnul deputat Daniel Buda, în calitate de coiniţiator, a precizat că prin
această propunere legislativă se doreşte rezolvarea unor tensiuni sociale existente în
Ardeal, precum şi respectarea dreptului de proprietate al fiecărei comunităţi locale
care şi-a edificat lăcaşul respectiv de cult.
Domnul deputat Chiş Filonaş, în calitate de coiniţiator, a subliniat
principiul repartizării patrimoniului pe prinicipiul proporţionalităţii enoriaşilor, cu
respectarea dreptului la despăgubiri pentru celălalt cult.
Domnul consilier juridic Teglaş, în cuvântul luat, a reamintit prevederile
Legii cultelor, precum şi faptul că dreptul de proprietate nu trebuie să depindă de
metoda proporţionalităţii, Biserica greco-catolică nesolicitând bunuri acolo unde nu
există o astfel de comunitate.
Arhiepiscopul Andrei al Alba-Iuliei a subliniat oportunitatea acestei
propuneri legislative, mai ales în ceea ce priveşte neînţelegerile şi tensiunile dintre
locuitori.
Domnul deputat Gheorghe Gabor a sublinat, la rândul său, necesitatea
existenţei unei bune-credinţe, în sensul ca, în comunităţile acum predominant
ortodoxe, să nu se revednice bunuri imobiliare.
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a mulţumit tuturor
participanţilor pentru punctele de vedere expuse şi a rugat invitarea mai multor
specialişti în drept pentru rezolvarea problemei de fond.
Având în vedere că timpul alocat pentru dezbateri generale asupra acestei
propuneri legislative s-a epuizat, s-a hotărât amânarea dezbaterilor pe articole pentru o
şedinţă ulterioară, ce va fi stabilită într-un termen rezonabil.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 9, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. La dezbateri a participat, din partea
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.
Constatând lipsa de cvorum regulamentar, doamna deputat Lia Olguţa
Vasilescu, preşedintele de şedinţă, a suspendat şedinţa comună a celor trei Comisii.
Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu
examinarea pct. 10, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă separată.
Domnul deputat Daniel Buda a propus respingerea propunerii legislative
în discuţie.
Domnul deputat George Băeşu a adresat rugămintea către membrii
Comisiei de a amâna cu o săptămână dezbaterile asupra acestui punct de pe ordinea de
zi şi de a da o şansă iniţiatorului pentru a-şi amenda propunerea legislativă.
Domnul deputat Daniel Buda şi-a retras propunerea de respingere.
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Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a supus votului
propunerea de amânare cu o săptămână dezbaterile asupra acestui punct de pe ordinea
de zi, propunere aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea pct. 11, în fond, al
ordinii de zi.
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a propus adoptarea
proiectului de lege în discuţie.
Preşedintele de şedinţă a supus la vot titlul proiectului de lege, care a fost
adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului.
Articolul unic al proiectului de lege a fost adoptat, cu unanimitate de
voturi, în forma iniţiatorului.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.
Timpul afectat dezbaterilor fiind epuizat, domnul deputat Ioan Timiş,
preşedintele de şedinţă, a declarat încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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