PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 28.11.2007
Nr. 31/1252

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
ziua de 27 noiembrie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 27 noiembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon,
Florin Iordache, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Ioan Ghişe,
Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, Gheorghe Sârb, Florentina Toma, domnul deputat
Grigore Crăciunescu l-a substituit pe domnul deputat Ioan Timiş, domnul deputat
Renică Diaconescu l-a substituit pe domnul deputat Tiberiu Bărbuleţiu, domnul
deputat Ionel Palăr l-a substituit pe domnul deputat Gheorghe Gabor şi domnul
deputat Emilian Frâncu l-a substituit pe domnul Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat
domnii deputaţi: George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian
Augustin Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate,
Victor Viorel Ponta şi Tamas Sandor.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu
Andon.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin
Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27
mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea
deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie
1998 P.L.x 752/2007 fond
2.
Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x 609/2007
- fond
3.
Propunerea legislativă privind interzicerea mercenarilor P.l.x 683/2007
– fond.
4.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 701/2007 – fond
5.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele
retrocedate foştilor proprietari P.L.x 708/2007 – fond
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6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.214/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.568/2001 cu
modificările şi completările ulterioare P.l.x 628/2007 – fond
7.
Propunerea legislativă privind retrocedarea lăcaşurilor de cult către
Biserica Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, confiscate de Statul Român prin
efectul Decretului - Lege 358 din 1948 P.l.x 648/2007 – fond
8.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv P.L.x 728/2007 – fond
9.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2007
privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor
de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării P.L.x
710/2007 – aviz
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de
Ştiinţe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe
Tehnice din România", care îşi încetează activitatea P.L.x 711/2007 – aviz
11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii P.l.x
712/2007 – fond
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de
sănătate şi reglementari în domeniul cheltuielilor de personal P.L.x 734/2007 – aviz
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă P.L.x 735/2007 –
fond
14. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor P.L.x
765/2007 – fond
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice P.L.x 716/2007 – fond
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006 P.L.x 736/2007 – fond
17. Proiectul de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor P.L.x 737/2007 – fond
18. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului
de către fondurile de garantare P.L.x 738/2007 – fond
19. Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război P.l.x 739/2007 - aviz.
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20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
protecţiei sociale P.L. x 762/2007 - aviz
21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile P.L.x 763/2007 – aviz
22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru
producţie nr.150/2003 P.L.x 767/2007 – aviz
23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor P.l.x 723/2007 aviz
24. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea
nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit P.L. x 776/2007 - aviz
25. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea
Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. P.L.x 777/2007 – aviz
26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale P.L.x 778/2007 – aviz
27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.45/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005
privind transporturile rutiere P.L.x 779/2007 – aviz
28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2007
pentru reglementarea unor măsuri financiare P.L.x 780/2007 – aviz
29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2007
privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea
infrastructurii rutiere P.L.x 781/2007 – aviz
30. Proiectul de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii
Parcului naţional de tractoare P.l.x 782/2007 – aviz
31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice, republicată P.L.x 783/2007 – aviz
Lucrările Comisiei au început cu examinarea pct. 2, 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 Costică
Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele de şedinţă, a suspendat
lucrările şedinţei din lipsă de cvorum în ceea ce priveşte membrii Comisiei pentru
apărare, Comisia juridică fiind în cvorum.
Datorită lipsei de cvorum la Comisia pentru apărare şi pct. 3, în fond, a
fost amânat pentru o şedinţă ulterioară.
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Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al
ordinii de zi, în şedinţă separată.
Membrii Comisiei au fost informaţi că pe data de 13 noiembrie Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a transmis
Comisiei juridice un raport preliminar favorabil.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, a supus dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege,
care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Articolul unic a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 4, în fond, al
ordinii de zi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat în forma de la
Senat, cu unanimitate de voturi.
Preambulul art. I a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi,
în forma de la Senat.
Pct.1 şi 2 ale art. I din forma adoptată de Senat au fost eliminate, cu
unanimitate de voturi.
La pct. 3 a fost adoptat amendamentul Comisiei juridice.
La pct. 4, referitor la art. 5 alin. (1), (2), (3) şi (4), au fost eliminate
textele adoptate de către Senat. La alin. (2) a fost respins, cu majoritate de voturi
(3 voturi pentru) amendamentul formulat de către domnul deputat Daniel Buda.
Pct. 5-9 au fost eliminate, cu unanimitate de voturi.
La pct. 10 a fost adoptat amendamentul domnului deputat Eugen
Nicolicea.
La pct. 11 a fost eliminată, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă),
forma adoptată de Senat.
Pct. 12 a fost adoptat, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în
forma de la Senat.
La pct. 13, referitor la art. 51, alin. (1), lit. b) a fost adoptată, cu
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), în forma de la Senat, iar la lit. a) şi c) au
fost adoptate amendamentele domnului deputat Emilian Frâncu. Alin. (2) al art. 51 a
fost menţinut în forma de la Senat.
Art. II a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, amendamentul Comisiei
juridice.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă).
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al
ordinii de zi.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus
dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, care a fost adoptat în forma de la
Senat, cu unanimitate de voturi.
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Articolul unic a fost, de asemenea, adoptat, cu unanimitate de voturi, în
forma de la Senat.
Titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat, cu unanimitate de voturi.
Art. 1-16 din ordonanţă au fost adoptate, cu unanimitate de voturi.
Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său a fost adoptat, cu
unanimitate de voturi, urmând a se transmite Comisiei pentru administraţie un raport
preliminar favorabil în forma adoptată de Senat.
Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al
ordinii de zi.
Domnii deputaţi Florin Iordache şi Traian Dobre, în cuvântul luat au
solicitat respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot propunerea de
respingere formulată a fost adoptată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Cu privire la pct. 7, în fond al ordinii de zi, domnul deputat Emilian
Frâncu, în cuvântul luat, a solicitat respingerea acestei iniţiative legislative.
Supusă la vot propunerea de respingere formulată a fost adoptată cu
unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 8, în fond, Comisia a hotărât, la solicitarea domnului
deputat Sergiu Andon, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.
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 proiectul de lege prevăzut la pct. 9, în avizare, în urma
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 10, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare,
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 20 în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 25, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă cu amendament de modificare din lege de respingere a ordonanţei în lege
de adoptare a ordonanţei.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
La proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 28, în avizare, Comisia a
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 30, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi (o abţinere).
La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma examinării,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise
lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi fiind
epuizată.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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