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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 23.09.2005 
Nr. 31/741 

 
SINTEZA 

şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 ziua de 23 septembrie 2005  

 
 
   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi- a desfăşurat  lucrările în  ziua de  23 septembrie 2005.  
  La şedinţa comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Cristian Sorin Dumitrescu,  Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena 
Adomnicăi, George Băeşu, Valeriu Cristian Buzea în locul domnului deputat 
Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Titus Corlăţean în locul domnului deputat Ioan Buda, 
Dragoş Petre Dumitriu în locul domnului deputat Petru Călian, Liana Dumitrescu, 
Gheorghe Gabor, Andras Levente Mate, Răzvan Bobeanu în locul domnului deputat 
Victor Viorel Ponta, Valeriu Ungureanu în locul domnului deputat Gheorghe Sârb, 
Dumitru Bentu în locul domnului deputat Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc şi Petre 
Ungureanu, din totalul de 25 de  membrii ai Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei.  

Membrii Comisiei au adoptat următoarea ordine de zi:  
 
 
I.  ÎN FOND: 
1.  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x 326/2005). 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului (P.L.x 327/2005). 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la Societatea 
Comercială "Automobile Dacia"- S.A. (P.L.x 329/2005). 
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 4. Reexaminarea prevederilor din Legea privind sănătatea reproducerii 
şi reproducerea umană asistată medical, constatate ca fiind neconstituţionale prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr.418 din 18 iulie 2005 (P.L. 217/2003). 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (P.L.x 359/2005) – şedinţă comună 
cu Comisia pentru apărare, ordine publică  şi siguranţă naţională. 

 
  II. ÎN AVIZARE: 

1.  Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului 
Secuiesc (P.l. x 295/2005). 

2.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare (P.l. x 299/2005). 

3.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale (P.l. x 300/2005). 

4. Proiectul de Lege privind acceptarea Codului pentru construcţia şi 
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de 
Adunarea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluţia 
A.414 (XI) la Londra la 15 noiembrie 1979, a amendamentelor la Codul MODU 1979 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Anexa 18 din Raportul 
Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 
mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor 
mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea Organizaţiei 
Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.649(16) la Londra la 19 octombrie 1989, 
astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul 
Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 
mai 1991 şi prin Rezoluţia MSC.38(63) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra 
la 19 mai 1994  (P.L. x 361/2005). 

5. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 şi art.36 din Legea 
nr.268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995  (P.l. 
x 379/2005). 

6. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Protocolul 
din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, 
adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.143(77) a 
Comitetului Siguranţei Maritime, la Londra la 5 iunie 2003 (P.L.  x 380/2005). 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (P.L. x 383/2005). 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei 
nucleare, republicată (P.L. x 384/2005). 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea arendării 
nr.16/1994 (P.L. x 385/2005). 
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10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale (P.L. x 386/2005). 

11.   Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei privind salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 (P.L. x 
387/2005). 

 
  III. Diverse. 
  1. Cererea Doamnei deputat Liana Dumitrescu  referitoare la  existenţa 
unei stări de incompatibilitate între calitatea de deputat şi cea de  consul onorific al 
ţării de origine (nr.730/BP/2005). 
 
 

 
  Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea iniţiativei legislative  
prevăzută la pct. 1, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. La 
dezbateri au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Violeta Belegante, consilier juridic. 
  Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei.  
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii. Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi titlul 
legii. 
  Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Supus la vot, proiectul de lege în integralitatea sa, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
                    În continuarea dezbaterilor  s-a trecut la  examinarea  iniţiativei 
legislative prevăzute la pct.2, în fond, al ordinii de zi referitoare la proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului. Au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi doamna Violeta Belegante, 
consilier juridic. 
 Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei.  
 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
titlul legii. Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a formulat un amendament 
pentru modificarea titului legii, respectiv din „lege de respingere” în „lege de 
aprobare”. Supusă la vot, această propunere a fost respinsă cu majoritate de voturi (2 
voturi pentru susţinerea amendamentului, 11 voturi împotrivă şi 3 abţineri). Membrii 
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Comisiei au adoptat cu majoritate de voturi titlul în forma adoptată de Senat            
(14 voturi pentru, 2 voturi împotivă şi o abţinere). 
 Articolul unic a fost adoptat cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 4 
abţineri) de către membrii Comisiei, în forma adoptată de Senat. 
 Amendamentul depus în scris de către domnii deputaţi Florin Iordache, 
Titus Corlăţean şi Valeriu Zgonea a fost respins de către membrii Comisiei. 
 Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi (15 voturi pentru, 
1 vot împotrivă şi 2 abţineri) în forma de la Senat. 

 Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea  pct.5, în fond, al ordinii 
de zi referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în şedinţă comună cu membrii 
comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

          La discutarea acestui punct au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor domnul Mircea Alexandru, secretar de stat, 
doamna Cristina Dumitru, şef serviciu şi domnul Marian Sântion, procuror- Direcţia 
generală anticorupţie, precum şi domnul deputat Valentin Adrian Iliescu, în calitate de 
autor de amendamente.  

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat 
Eugen Bejinariu, vicepreşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

 Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima opiniile cu privire la această 
iniţiativă legislativă, atât membrii celor două Comisii, cât şi invitaţii. 

 În cadrul dezbaterilor cu caracter general, membrii celor două Comisii au 
solicitat lămuriri de la specialiştii Ministerului Administraţiei şi Internelor în legătură 
cu această iniţiativă legislativă. 

 Domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii. În urma votului exprimat, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi amendamentul formulat, la titlul legii de către domnul deputat 
Florian Marian Săniuţă. 

 Articolul unic al legii, modificat potrivit amendamentului Comisiilor, a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 Titlul ordonanţei a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii 
celor două Comisii, aşa cum a fost modificat prin amendamentul Comisiilor. 

 Art. 1 din ordonanţă a fost modificat potrivit amendamentului formulat 
de către domnii deputaţi Sergiu Andon şi Dragoş Ujeniuc, cu majoritate de  voturi    
(1 abţinere). 

 Art. 2 din ordonanţă a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot 
împotivă şi o abţinere) în forma propusă  de iniţiator. 

 La art. 3 a fost formulat un amendament, în scris, de către un grup de 
deputaţi de la  Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prin avizul transmis 
Comisiei juridice. 

 Domnul Mircea Alexandru, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, în cuvântul luat a arătat că prin acest amendament se manifestă încredere şi 
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generozitate, cu privire la Direcţia Generală Anticorupţie, însă solicită să fie menţinut 
procentul de 30% cu privire la acest spor, care este acoperitor. 

 Domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbateri şi apoi votului amendamentul formulat de către domnii deputaţi Stelian 
Duţu, Marian Sârbu, Ioan Cindrea, Iuliu Furo, Valentin Adrian Iliescu şi Alexandru 
Mocanu. Membrii celor două Comisii au hotărât în urma votului exprimat respingerea 
amendamentului, cu majoritate de voturi (2 abţineri).  

 La alin. (2), al art. 3, domnul deputat Florian Marian Săniuţă a formulat 
un amendament pentru completarea textului, care a fost adoptat cu majoritate de 
voturi  (2 voturi împotrivă). 

 La alin. (1) al art. 4 nu fost formulate propuneri de îmbunătăţire a 
textului . La alin. (2) al art. 4, în urma votului exprimat, textul a fost modificat potivit 
amendamentului formulat de către domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc şi Sergiu Andon 
(cu unanimitate de voturi). 

 La art. 5 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) 
amendamentul formulat de către domnul deputat Dragoş Ujeniuc. 

 Domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
legea în ansamblul său, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  

 Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor 
măsuri post-privatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia"- S.A.  

 La dezbaterea acestui proiect de  lege au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Agenţiei pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Cătălin Sandu, 
vicepreşedinte, doamna Elena Andrei, director şi domnul Viorel Dinu, consilier. 

 Au luat cuvântul pentru a- şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 

 În cuvântul luat, domnul deputat Dragoş Ujeniuc a subliniat faptul că 
lipseşte avizul Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât se impune amânarea 
dezbaterii acestui proiect de lege. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea formulată. În urma votului exprimat, membrii  Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (7 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă) amânarea acestui punct al 
ordinii de zi pentru primirea avizului C.S.M. 
  În continuarea dezbaterilor  s-a trecut la  examinarea  proiectului de lege 
prevăzut la pct. 4, în fond, pe ordinea de zi, referitor la  reexaminarea prevederilor din 
Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, 
constatate ca fiind neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr.418 din 18 
iulie 2005. 
  În cuvântul luat, domnul deputat Sergiu Andon a arătat că în acest 
proiect de lege sunt  numeroase norme care contravin prevederilor constituţionale, 
fiind necesară desemnarea unui raportor care să pregătească formulele de text. 
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  În urma consultării membrilor Comisiei şi a votului exprimat a fost 
desemnat ca raportor domnul deputat Augustin Zegrean.   

 Şedinţa Comisei juridice a continuat cu examinarea proiectelor de lege şi 
propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct .II, în avizare. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 1, în avizare, în 
urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi , avizarea negativă a acesteia. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, s-a hotărât, cu unanimitate de  voturi   avizarea favorabilă a acesteia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 3 în avizare, în urma 
dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât amânarea avizării (3 voturi împotriva 
amânării).   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 4, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 5 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 6 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, amânarea dezbaterii pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 9 în avizare, s-a 
hotărât amânarea pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare,  membrii 
Comisiei au hotărât amânarea pentru o şedinţă ulterioară. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 11, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. III.Diverse, privind 
cererea doamnei deputat Liana Dumitrescu referitoare la existenţa unei stări de 
incompatibilitate între calitate de deputat şi cea de consul onorific al ţării de origine. 

La solicitarea doamnei deputat Liana Dumitrescu acest punct a fost 
amânat pentru o şedinţă ulterioară, întrucât, până în prezent, nu a fost numită în 
funcţie de către statul respectiv.  

Întrucât timpul alocat acestei şedinţe a fost epuizat, domnul preşedinte 
Sergiu Andon a declarat lucrările Comisiei închise. 
 

 
PREŞEDINTE, 
Sergiu ANDON 

 
 


