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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 19.09.2006 

Nr. 31/1099 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 19 septembrie 2006 
    
 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în 
ziua de 19 septembrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă fiind prezenţi, 
următorii domni deputaţi: Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela 
Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, 
Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Gheorghe 
Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Gabriel Sorin Zamfir, doamna 
deputat  Ionica Popescu în locul domnului deputat Sergiu Andon, domnul deputat 
Mircea Costache în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş şi domnul 
deputat Cosmin Popp în locul domnului deputat Augustin Zegrean. Au absentat 
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea şi Victor Viorel Ponta 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
  
I. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 

între România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la 
programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor pan-europene 
de Guvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), 
semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru 
aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 
2006-2009 (P.L.x 660/2006) - procedură de urgenţă. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului - Lege 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (P.l.x 631/2006). 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.408 din 29 
decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2005 
pentru modificarea art.4 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.86/2002 privind 
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înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (P.l.x 
633/2006). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice (P.l.x 634/2006). 

5. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG 
nr.45/2003 privind finanţele publice locale (P.l.x 636/2006). 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat (P.l.x 637/2006). 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată 
(P.L.x 645 /2006). 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor  (P.L.x 646/2006). 

9. Propunerea legislativă pentru completarea art.49 din Legea 
nr.26/1996 - Codul silvic (P.l.x 648 /2006). 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din 
Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (P.l.x 651/2006). 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată, 
cu modificări, prin Legea nr.6/2005 (P.l.x 652/2006). 

12. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la 
Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind 
amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a 
Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 
noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr.307/1972 (P.l.x 661/2006). 

13. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea satului Tangâru prin 
reorganizarea comunei Stoeneşti, judeţul Giurgiu (P.L.x 662/2006). 

14. Proiectul de Lege privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din 
cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare (P.L.x 
665/2006). 
 

II. IN FOND 
1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

România  (nr. P.L.X. – 502/2005) – continuarea dezbaterilor pe  articole. Şedinţă 
comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale şi Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă,  tineret şi sport. 

 
                     
                   

Şedinţa Comisiei juridice a început cu examinarea pct. I, în avizare, al 
ordinii de zi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 1, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
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Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 3, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 4, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 5, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.   

Referitor la   propunerea legislativă prevăzută  la pct. 6, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

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

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, s-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 unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La  proiectul de lege prevăzut  la pct. 13, în avizare, s-a hotărât avizarea 
negativă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea, pct. II, în fond, al ordinii 
de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport şi cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nicolae 
Păun, preşedintele Comisiei  pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

La şedinţă a participat, în calitate de invitat, din partea Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice, domnul Attila Marko, secretar de stat.   

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a suspendat 
lucrările comune, datorită lipsei de cvorum. 

  
 

       VICEPREŞEDINTE,                     SECRETAR, 
Cornel ŞTIRBEŢ                                       George BĂEŞU 

 


