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COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 16 şi 17 octombrie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 16 octombrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena
Adomnicăi, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Tamas Sandor şi Gheorghe Sârb. Au
absentat domnii deputaţi: Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Liviu Bogdan
Ciucă, Liana Dumitrescu, Tiberiu Bărbuleţiu, Răzvan Bobeanu, Cristian Valeriu
Buzea, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Victor Viorel Ponta, Florentina
Toma şi Sorin Gabriel Zamfir.
În ziua de 17 octombrie au fost prezenţi următorii domni deputaţi:
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea
Grosaru, Eugen Nicolicea, Gheorghe Sârb, Tamas Sandor, domnul deputat Mircea
Puşcă l-a substituit pe domnul deputat Traian Dobre, domnul deputat Marton Arpad
l-a substituit pe domnul deputat domnul Andras Levente Mate, domnul deputat
Petru Andea l-a substituit pe domnul deputat Victor Viorel Ponta şi deputat Horea
Uioreanu l-a substituit pe domnul deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii
deputaţi: Sergiu Andon, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Mirela Elena
Adomnicăi, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian
Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana Dumitrescu,
Ion Gonţea, Cosmin Popp şi Florentina Toma.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat
Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de către
domnul Florin Iordache, vicepreşedinte.
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul justiţiei P.L.x 670/2007 – fond
2.
Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x
609/2007 – fond.
3.
Propunerea 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.
4.
Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară P.L.x 629/2006 - fond.
5.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 418/2007 - fond.
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.l.x 468/2007 –
fond.
7.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.l.x 649/2007 –
fond
8.
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind
circulaţia pe drumurile publice P.l.x 650/2007 – fond
9.
Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România
P.L.x 502/2007 - fond.
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal P.l. x 608/2007 - aviz
11. Propunerea legislativă privind acordarea unor tichete de masă familiilor
sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500
lei P.l.x 611/2007 – aviz
12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect P.l.x 612/2007 – aviz
13. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală P.l.x 613/2007 - aviz.
14. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale P.l. x 614/2007 - aviz
15. Propunerea legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea,
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi a unor instituţii publice P.l.x 615/2007 – aviz
16. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994
P.l.x 618/2007 – aviz
17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x
619/2007 – aviz
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18. Propunerea legislativă Legea nr.84 din 24/07/1995, legea
învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 P.l.x 620/2007 - aviz
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind
reglementarea unor măsuri financiare P.L. x 645/2007 - aviz
20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007
pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar P.L.x
646/2007 – aviz
21. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Suhurlui prin
reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi P.l.x 595/2007 – aviz
22. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun
şi Comercializarea Internaţională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la
Bruxelles la 17 decembrie 2006 P.L.x 660/2007 – aviz
23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale P.L.x 662/2007 – aviz
24. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume
prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56, şi
58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic şi ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea,
avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate
construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din
fondul naţional silvic P.L.x 663/2007 – aviz
25. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică P.L.x 664/2007 – aviz
26. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din
14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii P.l.x 668/2007 – aviz
27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional,
semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi
Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză
privind condiţiile de funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii de
Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la
Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat
la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare între Ministerul
Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din
Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii
stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri
3

,,Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
P.L.x 669/2007 – aviz
28. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală P.l.x 606/2007 – aviz
29. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Osoi, judeţul Iaşi,
prin reorganizarea comunei Comarna P.l.x 607/2007 – aviz
30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007,
Legea energiei electrice P.l.x 681/2007 – aviz
31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
P.L.x 658/2007 – aviz
32. Adresa Secretarului General prin care recomandă Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, să-l audieze pe domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în legătură cu cererea
adresată Camerei Deputaţilor (Nr. 1099/BP).
33. Scrisoarea Instituţiei Avocatului Poporului referitoare la o petiţie a
doamnei Tatomir Cati Mihaiela adresată Colegiului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii (Nr. 1152/BP).
34. 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

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu
examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Sergiu Andon,
preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La examinarea acestui punct al ordinii de zi au participat din partea
Ministerului Apărării doamna Aurora Hidec, consilier juridic, din partea Serviciului
de Informaţii Externe a participat domnul Mihail Calianu, din partea Serviciului
Român de Informaţii au participat domnul Dan Roiciu, consilier juridic, domnul
Eugen Iorga, consilier juridic şi domnul Cătălin Dumitrescu, consilier juridic, din
partea Serviciului de protecţie şi Pază au participat domnul Dorel Nuţu, şef oficiu
juridic şi domnul Ionel Coltuneac, iar din partea Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale a participat domnul Ion Sârbu.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii
celor două comisii, cât şi invitaţii.
După dezbaterile generale cu privire la importanţa şi complexitatea
acestei iniţiative legislative, domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă,
a declarat încheiate lucrările şedinţei comune, urmând ca examinarea pe articole să
se desfăşoare într-o şedinţă ulterioară.
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Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu
examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în
avizare.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea favorabilă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13 în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere),
avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 17, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu amendament de modificare din proiect de lege
privind respingerea OUG nr. 75/2007 în proiect de lege de aprobarea acestei
ordonanţe.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
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favorabilă, cu amendament de modificare din proiect de lege privind respingerea
OUG nr. 64/2007 în proiect de lege de aprobarea acestei ordonanţe.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă, cu recomandarea ca la dezbaterea în fond să se ceară punctul de vedere
al Guvernului.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare, în
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma examinării,
s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), avizarea favorabilă.
Pct. 32 din ordinea de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna
Violeta Belegante, şef serviciu.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Domnul deputat Cosmin Popp, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative.
Domnul deputat Gheorghe Gabor a solicitat amânarea dezbaterilor
pentru o şedinţă ulterioară . Supusă la vot propunerea de amânare a fost adoptată, cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a în continuat cu examinarea pct. 5, al ordinii de zi.
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât respingerea
acestei iniţiative legislative, cu majoritate de voturi (o abţinere).
Cu privire la pct. 6, al ordinii de zi, domnul deputat Sergiu Andon a
formulat propunere de respingere, Comisia fiind ce acord cu propunerea formulată.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 7, în fond,
al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Mircea Alexandru,
secretar de stat, domnul Lucian Diniţă, comisar şef, domnul Nicolae Crăcea,
comisar şef şi domnul Constantin Dârnă, chestor şef.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitaţii.
Membrii Comisiei au fost de acord cu solicitarea de amânare a
dezbaterilor formulată de către iniţiator, domnul deputat Gheorghe Gabor.
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Cu privire la pct. 8,în fond, al ordinii de zi, membrii Comisiei au
hotărât, de asemenea, amânarea dezbaterilor pentru a fi discutat împreună cu
propunerea legislativă de la pct. 7.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 9, în fond,
al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport şi cei ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale.
Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Florin Iordache,
vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Domnii deputaţi Ioan Ghişe şi Attila Varga, în cuvântul luat au solicitat
întocmirea unei adrese către Biroul Permanent în care să se precizeze situaţia
existentă în cadrul acestei şedinţe comune în vederea luării unor măsuri care să ducă
la deblocarea lucrărilor celor trei comisii reunite.
Domnul deputat Petru Andea a arătat, în cuvântul luat că nu poate fi
luată o decizie în acest sens datorită lipsei de cvorum.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă a suspendat
lucrările comisiilor reunite din lipsă de cvorum.
Comisia juridică şi-a continuat lucrările, în şedinţă separată, cu
examinarea pct. 34, în fond, al ordinii de zi.
La lucrările şedinţei au participat din partea Ministerului Justiţiei,
doamna Peter Zsuzsanna, secretar de stat şi doamna Violeta Belegante, şef serviciu.
Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a precizat că
se constituie un grup de lucru, care include reprezentanţi ai grupurilor parlamentare,
urmând a se întocmi un raport care să fie supus dezbaterii Comisiei într-o şedinţă
ulterioară.
Domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei, a declarat
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul afectat
lucrărilor şedinţei fiind epuizat, urmând ca punctele din ordinea de zi care nu au fost
luate în dezbatere să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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