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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 30.09.2005 
Nr. 31/784 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 29 - 30 septembrie 2005  

 
   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi- a desfăşurat  lucrările în  zilele de  29 - 30 septembrie 2005.  
  La şedinţa comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, 
George Băeşu, Daniel Buda, Dragoş Petre Dumitriu în locul domnului deputat Petru 
Călian, Traian Dobre, Mircea Grosaru, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente 
Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Sorin Gabriel Zamfir şi 
Augustin Zegrean 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. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L. 707/2002/2005) –
Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României - şedinţă comună cu  Comisia 
pentru industrii şi servicii, joi 29 septembrie 2005 orele 1700. 

2.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (P.l.x 357/2005). 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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). 

 4. Proiectul de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale (P.L.396/2005) – şedinţă comună cu   
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare joi 29 septembrie 2005 
orele 1730. 

 
  II. ÎN AVIZARE: 

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

2. 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). 

3. 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). 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea arendării 
nr.16/1994 (P.L. x 385/2005). 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale (P.L. x 386/2005). 

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

7. Proiectul  de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind  clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (P.L. x 395/2005). 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului 
nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2002 
privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale 
conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere (P.L.  x 397/2005). 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2005 pentru modificarea art.48 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări (P.L. x 398/2005). 

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere 
a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” – S.A., filialele sale, complexurile 
energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – 
Sucursala „ROMAG – TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare 
aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale (P.L. x 399/2005). 
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11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor (P.L. x 400/2005). 

12.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a 
unor  societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu  capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale (P.L. x 401/2005).  

13.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2005 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea  şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (P.L. x 402/2005). 

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române 
(P.L. x 403/2005). 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2005 pentru modificarea art.6 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului 
nr.22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă (P.L. x 404/2005). 
                     16.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea  Legii muzeelor 
şi a colecţiilor publice nr.311/2003 (P.L. x 405/2005). 
 

 
  Lucrările Comisiei au început, în  şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru industrii şi servicii, în vederea dezbaterii iniţiativei legislative  prevăzută la   
pct. 1, în fond, al ordinii de zi, referitoare la  Legea pentru  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile public, transmisă 
spre reexaminare ca urmare a  solicitarea Preşedintelui României. La dezbateri au 
participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
doamna comisar şef Nina Badea, ofiţer specialist – Direcţia Poliţiei Rutiere şi domnul 
comisar şef Nicu Crăcea, ofiţer specialist – Direcţia Poliţiei Rutiere. 
  Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
  Domnul deputat Ioan Bivolaru, desemnat raportor al Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a prezentat punctul de vedere şi amendamentele acestei Comisii. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a supus dezbaterii membrilor celor două Comisii textele vizate 
de reexaminare, potrivit solicitării Preşedintelui României, precum şi amendamentele 
depuse. 
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           În urma dezbaterilor cu caracter general, membrii Comisiilor reunite în 
şedinţă comună au formulat mai multe propuneri de îmbunătăţire a textelor acestei 
legi. Datorită lipsei cvorumului necesar desfăşurării lucrărilor şedinţei comune, 
corespunzător componenţei numerice a Comisiei pentru industrii şi servicii, acest 
punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. Totodată, pentru 
celeritate, Comisia pentru industrii şi servicii a propus, ca dezbaterile pe articole cu 
privire la acest punct să aibă loc în şedinţe separate, urmând ca cele două Comisii să 
se reunească pentru punerea de acord a textelor finale. 
  Comisia juridic, de disciplină şi imunităţi şi-a  continuat lucrările 
obişnuite. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus atenţiei 
faptul că domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu a fost desemnat euro-observator, 
situaţie în care este necesară desemnarea unui alt secretar al Comisiei. De asemenea, 
domnul deputat Sergiu Andon a precizat că Grupul parlamentar al P.S.D. l-a desemnat 
pe domnul deputat George Băeşu ca secretar. 
  Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedintele Comisiei a solicitat să 
se voteze de către membrii comisiei această propunere. 
  Domnul deputat Sergiu Andon a propus ca soluţionarea acestei probleme 
să fie amânată, pentru a da posibilitate Grupului parlamentar al P.S.D. să precizeze 
prin adresă dacă domnul deputat George Băeşu este desemnat în funcţia de secretar al 
Comisiei, ca urmare a revocării din  funcţie  a Domnului secretar Cristian Sorin 
Dumitrescu sau doar îl substituie pe acesta.  
                    În continuarea dezbaterilor s-a trecut la  examinarea  iniţiativei legislative 
prevăzute la pct.4, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu  membrii Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Au participat în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Maria Cristina Manda, secretar de stat şi 
doamna Claudia Roşianu, consilier juridic, iar din partea Ministerului Economiei şi 
Comerţului a participat domnul Valentin marinescu, consilier. 
 Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiilor, cât şi invitaţii.  
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Mihai 
Tudose, preşedintele Comisiei  pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 Domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii. 

Membrii celor două Comisii au adoptat cu unanimitate de voturi titlul 
legii. 
  La art. I al legii, preambulul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 1 din art. I al  legii a fost adoptat cu unanimitate de  voturi. 
  Pct. 2 din art. I al  legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  La alin. (7) de la pct. 3 din art. I al  legii au fost formulate amendamente, 
în scris, de către domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean, precum şi de către 
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domnii deputaţi Cornelia Ardelean şi Sergiu Andon. Domnul deputat Gheorghe Gabor 
a formulat un amendament de eliminare a primei teze a pct. 3, art. I al  legii. 
           Amendamentul formulat de către domnii deputaţi Daniel Buda,  Augustin 
Zegrean, Cornelia Ardelean şi Sergiu Andon, cu privire la reducerea termenului la 6 
luni a fost respins, în urma dezbaterilor şi a votului exprimat, cu majoritate de voturi 
(4 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 
  Amendamentul formulat de domnul deputat Gheorghe Gabor a fost 
adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri). În 
urma precizărilor  suplimentare făcute  de  reprezentanta iniţiatorului, domnul deputat 
Gheorghe Gabor a solicitat să se repete procedura de vot pentru că î-şi retrage  
amendamentul considerând că textul de lege din forma adoptată de Senat este 
acoperitor.  
  Domnul deputat Sergiu Andon a solicitat să fie supus la vot textul din 
proiectul de lege în forma de la Senat, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  La alin. (8) de la pct. 3,  în urma votului exprimat, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi amendamentul formulat de domnii deputaţi Daniel Buda,  
Augustin Zegrean, Cornelia Ardelean şi Sergiu Andon. 
  Alin. (9) de la pct. 3, a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de 
la Senat. 
  La alin. (10) de la pct. 3 a fost formulat un amendament de către domnul 
deputat Mihai Tudose, pentru îmbunătăţirea textului. Supus la vot acest amendament 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  Pct. 4 al art. I din proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi în forma de la Senat. 
  Art. II al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de la 
Senat. 
  Art. III din lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii 
celor două Comisii în forma de la Senat. 
           Supus la vot, proiectul de lege în integralitatea sa, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
  Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea  pct.2, în fond, al ordinii 
de zi referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. 

          La discutarea acestui punct a participat, în calitate de invitat, din partea 
Curţii Constituţionale domnul prof. univ. Ioan Vida, preşedinte. 

 Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima opiniile cu privire la această 
iniţiativă legislativă, atât membrii Comisiei, cât şi invitatul. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
proiectul de lege,  care a fost respins cu majoritate de voturi (1 vot pentru susţinerea 
proiectului de lege). 

 Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege privind 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 Andras Levente Mate a solicitat să fie 
dezbătut şi votat acest proiect de lege fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, 
întrucât se amână prea mult dezbaterea acestui proiect de lege, urmând să se ţină 
seama de avizul C.S.M. la momentul dezbaterii în Plen a acestei iniţiative legislative. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea formulată. În urma votului exprimat, membrii  Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (o abţinere) adoptarea acestui proiect de lege. 
  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 avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi.   

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. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 6, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Întrucât timpul alocat acestei şedinţe a fost epuizat, domnul preşedinte 
Sergiu Andon a declarat lucrările Comisiei închise, urmând ca proiectele de lege 
supuse avizării care nu au fost dezbătute să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 

 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON 

 
 


