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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 26.05.2005 
Nr.31/422 

 
 
 

SINTEZA 
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din zilele de 24 - 26 mai 2005 
 
 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a desfăşurat  lucrările în  zilele de  24- 26 mai 2005.  
  La şedinţa comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: 
Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, Florina Ruxandra Jipa, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Petru Călian, Gheorghe Sârb,  Grosaru Mircea, Andras 
Levente Mate, Sorin Gabriel Zamfir, Gheorghe Gabor, Petre Ungureanu, 
Dragoş Ujeniuc, Bogdan Liviu Ciucă, Augustin Zegrean, Ion Gonţea şi 
Traian Dobre, din totalul de 24 de  membrii ai comisiei.  
  Lucrările comisiei au fost conduse alternativ de domnul 
deputat Sergiu Andon, preşedintele comisiei şi de domnul deputat 
Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
  
 

I. Examinarea scrisorii domnului deputat Grigore 
Crăciunescu privind cumulul de funcţii  (nr.465 B.P./2005). - miercuri 
25.05.2005, orele 900). 

 
 
II. ÎN FOND: 

  1.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 privind Statutul magistraţilor (P.l.x 
152/2005). 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului (P.L.x 157/2005). 
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  3. Proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice 
a bunurilor care au aparţinut fostului suveran al României, Mihai I 
(P.L.x 158/2005). 
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
(P.L.x 181/2005). 

5. Proiectul de Lege privind Codul civil (nr. P.L.x. 
537/2004) – articolele 13-19  (miercuri 25.05.2005, orele 1400). 
   
  
 III.  ÎN AVIZARE: 
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 285 din 
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital (P.L.x 178/2005). 
  2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, 
cu modificările şi completările ulterioare (P.L.x 179/2005). 
  3. Propunerea legislativă pentru completarea art.122 din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale (P.l.x 180/2005). 
  4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei 
BEREGSĂU MARE (P.l.x 155/2005). 
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentului 
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi 
respectiv la Bucureşti la 15 decembrie 2004 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi 
publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat 
la Washington la 23 ianuarie 1998 (P.L.x 186/2005) . 
  6. Proiectul de Lege privind reglementarea situaţiei 
financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a 
Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare - S.A., a asociaţiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii 
publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin 
suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli 
efectuate în anul 2004 (P.L.x 188/2005). 
  7. Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de 
utilizare a infrastructurii de transport rutier (P.l.x 191/2005). 
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române 
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de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată 
(P.l.x 195/2005). 
  9. Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei nr.1 a 
Comitetului Mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de 
amendare a Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse 
originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ 
Liber dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 
2001 (P.L.x 198/2005)  
 

IV. DIVERSE 
 
 
 

Lucrările şedinţei au început cu discutarea pct. I, referitor la 
examinarea scrisorii domnului deputat Grigore Crăciunescu privind 
cumulul de funcţii. La lucrările comisiei a participat, în calitate de 
invitat, domnul deputat Grigore Crăciunescu. 

Au luat cuvântul pentru a- şi exprima punctele de vedere, 
atât membrii comisiei, cât şi invitatul, care a precizat că intervenţia 
dânsului la respectiva societate civilă profesională va fi doar pe linie 
profesională, pentru bunul mers al societăţii din punct de vedere 
medical, nefiind retribuit pentru munca depusă în cadrul societăţii. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele comisiei a 
precizat că domnul deputat Grigore Crăciunescu a depus în şedinţa de 
astăzi un set de acte pentru clarificarea situaţiei în care se află. Actele 
sunt puse la dispoziţia membrilor Comisiei pentru consultare. 

Preşedintele comisiei invederează că problema juridică 
principală constă în natura societăţii al cărui coordonator este Domnul 
deputat Grigore Crăciunescu. Din înscrisurile depuse iniţial rezultă că ar 
putea fi vorba de o societate comercială, caz în care Domnul deputat 
Grigore Crăciunescu ar fi incompatibil. Astăzi Domnul deputat Grigore 
Crăciun a depus înscrisuri edificatoare, între care actul constitutiv şi 
certificatul fiscal, din care rezultă că societatea „Interdentis” Paşcani 
este societate civilă profesională şi nu societate comercială. 

În urma discuţiilor, domnii deputaţi Petre Ungureanu, 
Mircea Grosaru şi Gheorghe Gabor au precizat că susţin exprimarea 
unui punct de vedere favorabil.  

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele comisiei, a 
supus la vot punctul de vedere potrivit căruia domnul deputat Grigore 
Crăciunescu nu este incompatibil cu activitatea de deputat în 
Parlamentul României, membrii comisiei hotărând aceasta cu 
unanimitate de voturi. 
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Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea pct. IV al ordinii 
de zi. Domnul preşedinte Sergiu Andon a adus la cunoştinţa membrilor 
comisiei un răspuns detaliat, ca urmare a scrisorii doamnei Kibedi 
Katalin Barbara, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, referitoare la 
situaţia unui număr de parlamentari din legislatura anterioară, despre 
care există sesizarea că nu ar fi depus declaraţiile de avere şi la 
încheierea mandatului. De asemenea, în adresa prin care se răspunde  
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor s - a  mai precizat cine are 
competenţă să ofere informaţiile solicitate. Domnul deputat Petre 
Ungureanu a arătat că este de acord cu acest răspuns. Prin consens, 
membrii comisiei au precizat că sunt de acord cu răspunsul formulat. 

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea propunerilor 
legislative şi proiectelor de lege aflate la pct. III, în avizare al ordinii de 
zi.  

La pct. 1, în avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu unanimitate de 
voturi. 

La pct. 2, în avizare al ordinii de zi, în cuvântul luat, 
domnul deputat Petre Ungureanu a solicitat ca în avizul ce se va da să se 
precizeze şi menţiunea referitoare la necesitatea însuşirii propunerilor 
din punctul de vedere al Guvernului (II. Observaţii şi propuneri, 2). În 
urma votului exprimat, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă, 
cu unanimitate de voturi. 

La pct. 3, în avizare, al ordinii de zi, în urma opiniilor 
exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de 
voturi avizarea negativă a propunerii legislative, avându – se în vedere 
că modificarea şi completarea propusă nu mai este oportună deoarece în 
Programul de măsuri al Guvernului se are în vedere extinderea dreptului 
la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului asupra persoanelor 
neasigurate în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu schimbarea sursei de finanţare de la bugetul asigurărilor 
sociale de stat la bugetul de stat.  

 La pct. 4, în avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei au 
hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

La  pct. 5, în avizare, al ordinii de zi, s - a hotărât avizarea 
favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La pct. 6, în avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei au 
hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

La pct. 7, în avizare, al ordinii de zi, în cuvântul luat, 
domnii deputaţi Gheorghe Gabor şi Petre Ungureanu au precizat că 
susţin această propunere legislativă. În urma votului exprimat de către 
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membrii comisiei, s - a hotărât avizarea favorabilă cu majoritate de 
voturi (1 vot împotrivă). 

La pct. 8, în avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei au 
hotărât, în urma discuţiilor, amânarea dezbaterilor întrucât nu s – au  
primit avizele de la Consiliul Legislativ şi de la Guvern. Totodată, s - a 
hotărât să se revină cu adrese la cele două instituţii pentru a solicita 
urgentarea elaborării avizelor. Membrii comisiei au hotărât în urma 
votului exprimat (unanimitate) amânarea dezbateriilor până la sosirea 
punctului de vedere al Consiliului Legislativ şi al Guvernului.  

Proiectul de lege prevăzut la pct. 9, în avizare, al ordinii de 
zi, a fost avizat favorabil de către comisie cu unanimitate de voturi. 

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea pct.1, în fond, 
al ordinii de zi, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.303/2004 privind Statutul magistraţilor. La 
lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Bogdan  
Olteanu – ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul şi domnul  
deputat Aurelian Pavelescu, din partea iniţiatorilor. 

Domnul deputat Aurelian Pavelescu, iniţiatorul acestei 
propuneri legislative a făcut o scurtă prezentare cu privire  la acestă 
propunere legislativă. 

Domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu, au 
precizat în cuvântul luat că pentru a se putea discuta acestă iniţiativă 
legislativă este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii, 
precum şi punctul de vedere al Guvernului, propunând amânarea 
dezbaterilor. De asemenea, domnul deputat Petru Călian a solicitat 
comisiei să se urgenteze obţinerea acestor avize. Domnul deputat Sergiu 
Andon a supus la vot propunerea de amânare pentru o săptămână, 
formulată de domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu, 
membrii comisiei hotărând cu majoritate de voturi (2 abţineri) amânarea 
examinării acestei propuneri legislative. 

 Şedinţa a continuat cu discutarea pct. 2, în fond, al ordinii 
de zi, referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului 
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. La lucrările comisiei au 
participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Culturii şi 
Cultelor domnii Adrian Lemeni - secretar de stat şi Ştefan Ioniţă - 
director. Membrii comisiei au fost informaţi de sosirea adresei C.S.A.T. 
nr. 347, din 23.05.2005 prin care se confirmă începerea procedurilor de 
colectare a datelor în vederea avizării. 

În urma discuţiilor comisia a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, amânarea dezbaterilor pentru o săptămână  în vederea primirii 
avizului C.S.A.T. 
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Lucrările comisiei au continuat cu discutarea pct. 3, în 
fond, al ordinii de zi, referitor la proiectul de Lege pentru reglementarea 
situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut fostului suveran al 
României, Mihai I. La lucrările comisiei a participat, în calitate de 
invitat, domnul Bogdan Olteanu - ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul. Lucrările comisiei fiind publice, la dezbaterea acestui 
proiect de lege au asistat Prinţul Paul de România, Prinţesa  Lia şi 
domnul avocat Liviu Poenaru. 

În cuvântul luat, domnul ministru  Bogdan Olteanu a făcut 
precizări în legătură cu acest proiect de lege şi a menţionat că pune la 
dispoziţia comisiei documentaţia necesară.  

Cu ocazia dezbaterilor generale, membrii comisiei au luat 
cuvântul pentru a – şi exprima punctul de vedere, sau pentru a adresa 
întrebări reprezentantului Guvernului. 

Domnul deputat Petru Călian, a arătat că acest proiect de 
lege este forţat şi nu este de acord cu acest tratament diferenţiat care se 
acordă fostului suveran al României, Mihai I, întrucât, prin aceste 
reglementări, sunt încălcate prevederile constituţionale potrivit cărora 
cetăţenii au drepturi egale. De asemenea, domnul deputat Petru Călian a 
solicitat reprezentantului Guvernului informaţii referitoare la negocierile 
care au avut loc între statul român şi fostul suveran Mihai I, modul în 
care a fost desemnat evaluatorul şi documentaţia care a stat la baza 
evaluării.  

Domnul Bogdan Olteanu, ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul, a răspuns întrebărilor adresate de către membrii comisiei, 
precizând că tratamentul diferenţiat în acest caz nu reprezintă un 
privilegiu acordat fostului suveran, ci s - a avut în vedere necesitatea 
rămânerii domeniului Peleş în patrimoniul cultural naţional şi respectiv 
în proprietatea statului român. 

 Domnul deputat Andras Levente Mate, a precizat că legea 
este neconstituţională, fiind avantajată o persoană care în temeiul legii 
are calitatea de revendicator. 

Domnii deputaţi Gheorghe Gabor, Petre Ungureanu, Cornel 
Ştirbeţ, Gheorghe Sârb, Traian Dobre, Sorin Gabriel Zamfir, Dragoş 
Ujeniuc şi Augustin Zegrean au precizat că susţin acest proiect de lege 
care reglementează o situaţie specială. 

Domnul deputat Mircea Grosaru, a solicitat comisiei să se 
permită Prinţului Paul de România, Prinţesei Lia şi domnului avocat 
Liviu Poenaru să ia cuvântul.  

Domnii deputaţi Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean 
consideră că nu se justifică acordarea cuvântului  în acest caz, întrucât, 
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proiectul de lege nu îi vizează, iar persoana la care se referă 
reglementările supuse dezbaterii nu este prezentă.  

Supusă la vot, propunerea domnului deputat Mircea 
Grosaru a fost respinsă cu majoritate de voturi (6 voturi pentru 
susţinerea propunerii, 7 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Înainte de a se trece la dezbaterea proiectului de lege pe 
articole, domnul deputat Sergiu Andon, a menţionat că se va abţine de la 
vot precizând că este pentru măsurile reparatorii cuvenite, dar, consideră 
că prin această lege s - ar crea privilegii şi un regim defavorizant 
totodată, fapt ce ar contraveni prevederilor art. 16 din Constituţia 
României, republicată. De asemenea, consideră neconstituţională şi 
explicaţia domnului ministru Bogdan Olteanu că legea consfinţeşte o 
înţegere bilaterală, un gentelmen -  agreement, deoarece o asemenea 
explicaţie contravine dispoziţiilor art. 136, alin. (4) din Constituţia 
României, republicată. În sfârşit, soluţia aleasă este neconstituţională şi 
sub aspectul prevedereilor art. 1, alin. (2) din legea fundamentală, statul 
român apărând în ipostază dublă, de republică având obligaţii 
monarhiste. 

Domnul deputat Sergiu Andon a supus discuţiei titlul legii. 
                    Domnul deputat Augustin Zegrean a formulat amendament, 
prin care a propus înlocuirea sintagmei „a bunurilor” cu „a unor bunuri”, 
amendament admis cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Petru Călian a formulat, de asemenea, un 
amendament prin care propunea înlocuirea sintagmei „care au aparţinut” 
cu „ care s - au aflat în proprietatea”, amendament respins de către 
membrii comisiei cu majoritate de voturi (1 vot pentru, 12 voturi 
împotrivă şi o abţinere). 

 La art. 1 al proiectului de lege, domnul deputat Petre 
Ungureanu a propus următoarea formulare pentru corelare cu 
modificările aduse la titlu: „ Prezenta lege reglementează situaţia 
juridică a unor bunuri care au aparţinut fostului suveran al României, 
Mihai I”. Membrii comisiei au adoptat cu majoritate  de voturi (13 
voturi pentru şi 2 abţineri) această propunere. 

 La art. 2, alin. (1) al proiectului de lege domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc a formulat amendament de eliminare a tezei de început. 
Supus la vot amendamentul a fost adoptat de comisie (cu majoritate de 
voturi 2 abţineri). A mai formulat un amendament de îmbunătăţire a 
textului domnul deputat Sorin Gabriel Zamfir, care a fost adoptat de 
către membrii comisiei cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 3 
abţineri). La alin (2) al art. 2, a formulat amendament domnul deputat 
Ion Gonţea în sensul înlocuirii verbului „suportă” cu „plăteşte”. Comisia 
a hotărât prin votul exprimat adoptarea acestui amendament au 
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majoritate de voturi ( 12 voturi pentru şi 3 abţineri). La alin. (3) al art. 2 
au formulat propuneri de îmbunătăţire a textului, domnii deputaţi Petru 
Călian şi Gheorghe Sârb în sensul înlocuirii termenului de 10 zile cu un 
termen mai lung. Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (2 
voturi pentru şi 13 voturi împotrivă) respingerea propunerii formulată de 
domnul deputat Petru Călian, privind majorarea termenului la 300 de 
zile. Amendamentul formulat de către domnul deputat Gheorghe Sârb, 
privind majorarea termenului la 30 de zile, a fost adoptat cu majoritate 
de voturi (12 voturi pentru şi 2 abţineri). 

 La art. 3, domnul deputat Petru Călian a formulat 
amendament de eliminare. Membrii comisiei au hotărât în urma votului 
exprimat respingerea acestei propuneri cu majoritate de voturi (3 voturi 
pentru susţinerea propunerii şi 12 voturi împotrivă). La alin. (2) al art. 3, 
domnul deputat Dragoş Ujeniuc a propus eliminarea tezei de început. 
Supusă la vot această propunere a fost adoptată de comisie cu majoritate 
de voturi (13 voturi pentru şi 2 abţineri). Tot la acest alineat a mai 
formulat o propunere de îmbunătăţire a textului şi domnul deputat Sorin 
Gabriel Zamfir privind înlocuirea sintagmei „se aprobă restituirea” cu 
„se restituie”, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (10 voturi 
pentru susţinerea propunerii, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

La art. 4 domnul deputat Petru Călian a formulat 
amendament în sensul eliminării întregului articol. Supusă la vot această 
propunere a fost respinsă de către comisie cu majoritate de voturi (12 
voturi împotrivă, 1 vot pentru şi  o abţinere). La lit. a) a art. 4, domnul 
deputat Cristian Sorin Dumitrescu a formulat amendament prin care 
propunea eliminarea sintagmei „Prin derogare de la prevederile legii nr. 
406/2001”. În urma votului exprimat de către comisie s-a hotărât 
adoptarea acestui amendament cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă şi o abţinere). La lit. b) a art. 4, domnul deputat Sorin 
Gabriel Zamfir  a propus eliminarea sintagmei „şi numai”, care a fost 
adoptată cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi o abţinere).  

La art. 5 s – a formulat un amendament pentru acurateţe 
gramaticală, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

La art. 6 nu au fost formulate amendamente, membrii 
comisiei adoptând forma din proiectul de lege adoptat de Senat cu 
majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă). 

Domnul preşedinte, Sergiu Andon, a supus la vot proiectul 
de lege astfel cum a fost amendat, comisia hotărând cu majoritate de 
voturi adoptarea acestuia (12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 
abţineri). 
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Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea propunerii 
legislative referitoare la modificarea şi completarea legii nr. 373/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x 181/2005). 

În cadrul dezbaterilor generale cu privire la această 
iniţiativă legislativă, domnul deputat Petre Ungureanu a propus 
respingerea acestei propuneri legislative. Supusă la vot această 
propunerea fost adoptată cu majoritate de voturi de către membrii 
comisiei (10 voturi pentru susţinerea propunerii de respingere, 2 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri). 
 Timpul afectat lucrărilor comisiei fiind epuizat, domnul 
preşedinte a declarat lucrările şedinţei încheiate. Dezbaterile la proiectul 
de lege privind Codul civil au fost amânate datorită imposibilităţii de 
participare a unor deputaţi specializaţi în materie care, în săpămâna în 
curs, sunt antrenaţi în pregătirea pachetului legilor proprietăţii 
imobiliare. 
 
 
 
 

 
Preşedinte, 

Sergiu Andon 
 
 
 

 
 
 
 


