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COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
zilele de 25 şi 27 iunie 2007
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 25 iunie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan Bobeanu,
Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Ion
Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp,
Tamas Sandor, Gheorghe Sârb, Florentina Toma, Augustin Zegrean, Sorin Gabriel
Zamfir şi domnul deputat Mihăiţă Calimente în locul domnului deputat Tiberiu
Bărbuleţiu. Au absentat domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin
Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu şi
Victor Viorel Ponta.
În ziua de 27 iunie 2007 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Florin
Iordache, Ioan Timiş, Mirela Elena Adomnicăi, George Băeşu, Traian Dobre, Liana
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea,
Cosmin Popp, Tamas Sandor, Augustin Zegrean, domnul deputat Nicolae Popa în
locul domnului deputat Tiberiu Bărbuleţiu şi domnul deputat Ionel Palăr în locul
domnului deputat Sorin Gabriel Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon,
Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda,
Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea,
Mircea Grosaru, Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Florentina Toma.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Ioan Timiş, vicepreşedinte al
Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1.
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
2.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor
nr.356/2001 P.L. x 610/2006 – fond
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3.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările
ulterioare
P.l.x 328/2007 - fond
4.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive,
precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România P.l.x 334/2007 - fond
5.
Propunerea legislativă pentru completarea art. 15 al Legii nr.146/1997
privind taxele judiciare de timbru P.l.x 335/2007 - fond
6.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane P.l.x 342/2007 fond
7.
Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 59/1934
asupra cecului P.l. x 932/2006 – fond
8.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 418/2007 – fond
9.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 Codul familiei, republicată P.L.x 149/2007 - fond
10. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.84 din 1995,
republicată - legea învăţământului - prin introducerea unor măsuri active de protecţie a
minorilor a căror părinţi nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza
deplasării la muncă în străinătate P.l. x 421/2007 – aviz
11. Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003
P.l. x 429/2007 - aviz
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului
naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena, la
10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006 P.L.x 493/2007 – aviz
13. Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri celor care au
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea
achiziţionării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990P.l.x 495/2007 – aviz
14. Propunerea legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate
publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate
în administrarea Regiei Autonome - "Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat" P.l.x 496/2007 – aviz
15. Informare cu privire la memorandumul intern - Punerea în aplicarea
Rezoluţiei 1516 (2006) ce invită Parlamentele naţionale să înfiinţeze un mecanism
destinat controlului executării deciziilor CEDO de către autorităţile naţionale,
transmis Comisiilor juridice de Birourile permanente ale celor două Camere, în
vederea întocmirii unui proiect de hotărâre şi a raportului comun (Nr. 1426 BP)
16. Adresa Biroului permanent referitoare la atitudinea şi comportamentul
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua de 19 februarie 2007 (Nr. 415BP)
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17. Scrisoarea domnului deputat Nati Meir, adresată Preşedintelui Camerei
Deputaţilor, prin care informează asupra demisiei sale din Grupul parlamentar al PD
(Nr. 791 BP)
18. Scrisoarea domnului prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna, Preşedintele
Curţii de Conturi a României, adresată Preşedintelui Camerei Deputaţilor, referitoare
la situaţia conflictuală ivită între Curtea de Conturi şi Direcţia Naţională Anticorupţie
(Nr. 793 BP)
19. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
P.L.x 475/2007 - fond
Şedinţa Comisiei a în început cu examinarea pct. 17, al ordinii de zi.
Membrii Comisiei juridice au analizat scrisoarea transmisă de domnul
Nati Meir Preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul deputat Nati Meir susţinând că
liderii Partidului Democrat i-au oferit „mită” (o promisiune) în schimbul semnăturii
sale pe moţiunea de cenzură iniţiată de acest partid. De asemenea, domnul deputat
precizează că, în eventualitatea în care semnătura sa va figura şi pe ultimele două
moţiuni formulate de Partidul Democrat, semnătura nu îi aparţine.
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât să transmită
Biroului Permanent, un punct de vedere în care să fie cuprinse opiniile exprimate,
respectiv că scrisoarea domnului deputat Nati Meir excede competenţei Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi. S-a mai reţinut faptul că pentru soluţionarea cererii
sub aspectul încadrării discuţiei purtate cu unii lideri ai Partidului Democrat ca fiind
infracţiune de „ dare de mită”, domnul deputat Nati Meir se poate adresa organelor
judiciare competente. De asemenea, iscălirea sau neiscălirea unei moţiuni constituie
un fapt pe care parlamentarul îl îndeplineşte conform conştiinţei sale şi răspunderii
morale şi politice faţă de alegători, neîntrunind trăsăturile îndatoririi funcţionarului
public – subiect al infracţiunii de luare de mită – de a face ori a nu face actele
corespunzătoare funcţiei sale. În acest sens urmează a se transmite un răspuns Biroului
Permanent.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 18, al ordinii de zi,
referitor la punctul de vedere solicitat Comisiei juridice de către Biroul permanent
privind scrisoarea domnului Dan Drosu Şaguna, preşedintele Curţii de Conturi a
României, prin care informa conducerea Camerei Deputaţilor că a sesizat Consiliul
Superior al Magistraturii cu privire la situaţia conflictuală ivită între Curtea de Conturi
şi Direcţia Naţională Anticorupţie.
Membrii Comisiei au examinat documentaţia transmisă de Secretarul
general al Camerei Deputaţilor şi în urma luărilor de cuvânt au hotărât să transmită
Biroului permanent un punct de vedere în care să precizeze că este necesar să se
aştepte soluţia pe care o va stabili Consiliul Superior al Magistraturii în această cauză.
Totodată au propus Biroului permanent transmiterea unei scrisori cu privire la
aspectele prezentate de preşedintele Curţii de Conturi şi ministrului justiţiei.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii
de zi.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, domnul Tudor Chiuariu, ministru şi doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar
de stat.
Domnul ministru Tudor Chiuariu, în cuvântul luat, a solicitat amânarea
dezbaterilor pentru sesiunea din toamnă, pentru stabilitate legislativă. De asemenea,
domnul ministru a mai precizat că la Ministerul Justiţiei se află în lucru un proiect de
modificare a Codului de procedură penală, urmând a fi depus la Parlament pentru
dezbatere şi adoptare.
Domnii deputaţi Eugen Nicolicea şi Augustin Zegrean au subliniat faptul
că este necesară dezbaterea acestui proiect de lege, care se află pe ordinea de zi a
Comisiei.
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot
solicitarea de amânare, care a fost admisă prin consens.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 19, în fond, al ordinii de
zi, retrimis de către plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă examinare.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea GuvernuluiDepartamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Carol-Emil Kovacs, secretar de stat.
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele de şedinţă, a precizat că au fost
depuse propuneri de completare a proiectului de lege de către Ministerul Justiţiei.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii
Comisiei, cât şi invitatul.
În timpul dezbaterilor, amendamentele depuse de Ministerul Justiţiei au
fost retrase de către reprezentantul Guvernului
Domnii deputaţi Gheorghe Gabor şi Cosmin Popp, în cuvântul luat au
solicitat menţinerea raportului iniţial al Comisiei.
Domnul deputat Ioan Timiş a supus la vot propunerea formulată, care a
fost adoptată, cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al ordinii de
zi.
Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat respingerea
acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a fost admisă, cu
unanimitate de voturi.
Cu privire la pct. 4, în fond, al ordinii de zi, domnul deputat Traian Dobre
a formulat propunere de respingere, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (o
abţinere).
Şedinţa Comisiei a continuat cu pct. 5, în fond, al ordinii de zi. În urma
luărilor de cuvânt, domnul deputat Florin Iordache a propus respingerea propunerii
legislative. Membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi
împotrivă şi o abţinere), întocmirea unui raport de respingere.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 6, în fond, al ordinii
de zi, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui
raport de respingere.
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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.
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare,
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi
împotrivă), amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea studierii
reglementării propuse.
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, Comisia a
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, în
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
negativă.
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, în urma
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă.
Domnul deputat Ioan Timiş, preşedintele Comisiei, a declarat încheiată
şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, timpul afectat lucrărilor Comisiei
fiind epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie amânate
pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Sergiu ANDON

SECRETAR,
George BĂEŞU
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