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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 10.11.2005 
Nr. 31/938 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 8 – 10 noiembrie 2005  

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a desfăşurat  lucrările în  zilele de  8 - 10 noiembrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Cornel Ştirbeţ, Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Petru Călian, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Iusein Ibram în locul doamnei 
deputat Liana Dumitrescu, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, 
Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean, din totalul de 25 de  membrii 
ai Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 
            I.  ÎN FOND: 
                   1. 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). 
                2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 şi 11 
din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului  (P.l.x 492/2005).  
  3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe (P.L.X 505/2005) –Şedinţă comună cu Comisia 
pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
  4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 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 

flori
Original



 2

împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în 
România (P.L.X 509/2005). 
 
 
  II. ÎN AVIZARE: 

1. Propunerea  legislativă privind Zona Metropolitană Bucureşti-Ilfov 
(P.l. x 473/2005). 

2. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Bătrâni, judeţul 
Prahova (P.l. x 476/2005). 

3. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea 
80/1995 privind Statutul cadrelor militare  (P.L. X 475/2005). 

4. Proiectul Legii monumentelor de for public (P.L. X 506/2005). 
5. Proiectul de Lege pentru exceptarea de la plata taxei din fondul pentru 

ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier naţional, din proprietatea comunei 
Gălăuţaş, judeţul Harghita (P.L. X 507/2005). 
                     6.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 
privind managementul instituţiilor publice de cultură (P.L. X 508/2005).  
 
 
 

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 8 noiembrie 2005 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 ce au avut loc s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a acesteia, deoarece este neconstituţională. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 2 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de 
voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 3 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă, cu menţiunea, ca la 
dezbateri, comisia sesizată în fond să ţină seama de observaţiile şi propunerile 
Consiliului Legislativ din avizul favorabil dat. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 4 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 5, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

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

Comisia şi-a continuat lucrările cu examinarea iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 2, în fond al ordinii de zi, referitoare la Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea art.9 şi 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului.  
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Iniţiator al acestei propuneri legislative este domnul deputat Petru Călian. 
În cuvântul luat, domnii deputaţi Gheorghe Gabor, Ion Gonţea şi 

Augustin Zegrean au arătat că susţin această propunere legislativă, însă sunt necesare 
unele modificări pentru îmbunătăţirea textelor. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, a subliniat că această iniţiativă legislativă 
este anterioară Legii nr. 247/2005, care a reglementat unele aspecte vizând domeniul 
dreptului de proprietate, astfel încât nu susţine adoptarea acesteia. 

Domnul deputat Sergiu Andon, susţinut şi de domnul deputat Daniel 
Buda a propus amânarea dezbaterilor cu privire la această iniţiativă de lege pentru 
şedinţa Comisiei din data de 9 noiembrie 2005. 

Supusă la vot propunerea de amânare a fost adoptată cu majoritate de 
voturi (11 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă separată, cu examinarea 
iniţiativei legislative prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, referitoare la 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe, urmând să fie trimis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă un raport preliminar asupra dezbaterilor. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma de 
la Senat. 

Supus la vot titlul ordonanţei de urgenţă a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Art.I, din ordonanţa de urgenţă supusă aprobării, cu subpunctele sale  a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Art. II, din ordonanţa de urgenţă, a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Art. III a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma din ordonanţă. 
Art. IV a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii comisiei. 
Domnul deputat Sergiu Andon a supus la vot legea în ansamblul său, care 

a fost adoptată cu unanimitate de voturi în forma adoptată de Senat. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea iniţiativei legislative 

prevăzută la pct. 4, în fond al ordinii de zi. 
La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitată din partea 

Ministerului Justiţiei doamna Claudia Roşianu, consilier juridic. 
Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctul de vedere, atât membrii 

Comisiei, cât şi invitata. 
Domnii deputaţi Gheorghe Gabor şi Ion Gonţea au precizat, în cuvântul 

luat, că susţin acest proiect de lege pentru că acesta corectează inadvertenţele 
existente în reglementarea actului normativ de bază, astfel încât să poată fi soluţionate 
toate cererile depuse şi care vizează domeniul reglementat. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Art. I, cu subpunctele sale, a fost adoptat în forma de la Senat cu 
unanimitate de voturi, făcându-se o îndreptare a unei erori materiale la pct. 1 al art. I, 
referitor la modificarea art. 1, alin. (1) lit. a) din O.U.G. 214/1999. 

La art. II al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
formulat de domnul deputat George Băeşu. 

Art. III a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma de la Senat. 
Art. IV a fost adoptat de Comisie cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputate Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 

legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 1, în fond, al ordinii 

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.  

  La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 
Asociaţiei Accept doamna Florentina Bocioc, consultant şi domnul Iulian Şeler, 
coordonator program, iar din partea Fundaţiei Centrul de Resurse Juridice, doamna 
Iustina Ionescu, program manager.  

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

În cuvântul luat, invitaţii au solicitat membrilor Comisiei să nu adopte 
această lege, deoarece porneşte de la premise greşite care duc la încălcarea în mod 
flagrant a unor principii de drept consacrate de către Constituţie. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, susţinut şi de domnii deputaţi Petre 
Ungureanu şi Florin Iordache, a precizat că este vorba de o lege adoptată de cele două 
Camere ale Parlamentului, suntem legaţi de rigorile deciziei Curţii Constituţionale şi 
nu se poate pune problema respingerii acesteia, ci numai de reformularea textelor 
vizate prin Decizia Curţii Constituţionale. 
  Domnul deputat Augustin Zegrean a arătat, în cuvântul luat, că este 
necesară examinarea unor texte în care s-au strecurat unele erori.  

Cu privire la art. 21, lit. d) a fost adoptat cu unanimitate de voturi textul 
astfel cum a fost amendat prin propunerea formulată de domnul deputat Augustin 
Zegrean, în sensul introducerii sintagmei „dacă aceasta este căsătorită” după termenul 
„surogat”. 
  La art. 23, alin. (2) a fost menţinut textul din legea adoptată de cele două 
Camere, întrucât prin modificarea adusă la alin.(1) al art. 23 s-a realizat punerea de 
acord a prevederilor alin.(2) cu Decizia Curţii Constituţionale.  

La art. 28 s-a menţinut textul lit. a) din legea adoptată de cele două 
Camere, întrucât sintagma „cuplu reproductiv asistat medical” este utilizată în tot 
cuprinsul legii. 

La art. 30 a fost menţinut textul alin. (2) astfel cum a fost modificat de 
membrii Comisiei într- o şedinţă anterioară, fiind în concordanţă cu  Decizia Curţii 
Constituţionale. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 2, în fond, al ordinii de zi. La dezbateri au participat în calitate, de 
invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei doamnele Kibedi Katalin barbara, secretar de 
stat şi Anda Mitu, consilier juridic. 

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

Domnul deputat Petru Călian, iniţiatorul propunerii legislative, a 
precizat, în cuvântul luat, că au fost făcute unele modificări care au fost solicitate de 
către Guvern prin punctul de vedere exprimat. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, susţinut şi de domnii deputaţi Gheorghe 
Gabor, Dragoş Ujeniuc şi Andras Levente Mate, a solicitat respingerea acestei 
iniţiative legislative, în prezent nefiind oportună adoptarea unei astfel de modificări la 
Legea nr. 412/1995. 

Domnul deputat Daniel Buda a arătat, în cuvântul luat, că prin 
propunerile făcute prin această iniţiativă legislativă nu este pusă în pericol securitatea 
circuitului civil, şi este binevenit, ca un act de reparaţie pentru persoanele care au 
devenit proprietari. 

Domnul deputat Augustin Zegrean a subliniat că această propunere 
legislativă este îmbunătăţită şi că susţine adoptarea ei, deoarece proprietarii trebuie să 
se bucure de plenitudinea dreptului de proprietate. 

La dezbateri au participat şi domnii deputaţi Ovidiu Silaghi în locul 
domnului deputat Petre Ungureanu şi Valeriu Boeriu în locul domnului deputat Traian 
Dobre. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, domnul preşedinte, Sergiu Andon a 
supus la vot propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative. Membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (7 voturi pentru respingere, 6 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere) respingerea propunerii legislative. În timpul desfăşurării 
procedurii de vot în sala de şedinţă a Comisiei a intrat şi domnul deputat Iusein Ibram, 
în locul doamnei deputat Liana Dumitrescu, care însă nu a participat la vot. 

Deoarece ordinea de zi a fost epuizată domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei a declarat lucrările Comisiei închise. 

 
  
  
  

  
  
PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 


