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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  

Bucureşti, 04.10.2007 
Nr. 31/1060 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 4 octombrie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 4 octombrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Răzvan 
Bobeanu, Daniel Buda, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp şi Gheorghe Sârb. Au absentat 
domnii deputaţi: Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Lucian Augustin 
Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Cristian Sorin 
Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Ion Gonţea, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor, 
Florentina Toma şi Sorin Gabriel Zamfir. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară P.l.x 533/2007 – fond 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea 
părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 
1996 P.L.x 621/2007 – fond.  

3. Propunerea legislativă de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 şi a legii 
112 din 25.11.1995 cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 514/2007 - fond. 

4. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe 
drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006 
P.l.x 518/2007 - fond. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 
privind exercitarea profesiei de detectiv particular P.l.x 570/2007 - aviz. 
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6. Propunerea legislativă privind reprezentarea României în "Parcul 
Lumii" de la Beijing P.l. x 574/2007 - aviz 

7. Propunerea legislativă de modificare şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P.l.x 585/2007 
– aviz 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 
586/2007 – aviz 

9. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 80, alineatul (1), 
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale P.l.x 589/2007 - aviz. 

10. Propunerea legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din 
Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii 
incomplet lucraţi P.l. x 590/2007 - aviz 

11. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici P.l.x 591/2007 – aviz 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale P.l.x 592/2007 
– aviz 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale P.l.x 593/2007 - 
aviz. 

14. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare P.l. x 597/2007 - aviz 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal P.l.x 598/2007 – aviz 

16. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 
privind rezervele de stat, republicată P.L.x 599/2007 – aviz 

17. Proiectul de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar P.L.x 600/2007 - aviz. 

18. Propunerea legislativă privind repunerea în termen a înlesnirilor la 
plată a obligaţiilor fiscale P.L. x 601/2007 - aviz 

19. Propunerea legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete 
pentru tratament şi odihnă P.l.x 602/2007 – aviz 

20. Propunerea legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale având 
ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a 
produselor din carne P.l.x 603/2007 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 546/2007 – aviz 

22. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128 
din 12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l.x 547/2007 – aviz 

23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului P.l.x 550/2007 – aviz 

24. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacientului (CPDP) P.l.x 551/2007 – aviz 
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25. Propunerea legislativă privind valorificarea declaraţiilor politice P.l.x 
572/2007 – aviz 

26. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 şi 
intrată în vigoare la 1 octombrie 2002 P.L.x 622/2007 – aviz 

27. Scrisoarea domnului deputat Ion Stan referitoare la încălcarea 
prevederilor Legii nr. 187/199 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
securităţii ca poliţie poliţie politică, cu modificările şi completările ulterioare, de 
către unii membrii ai Colegiului C.N.S.A.S. (Nr. 976/B.P.). 

28. Solicitarea domnului deputat Victor Viorel Ponta privind cumulul 
calităţii de deputat cu funcţia de bază la Universitatea Româno - Americană             
(Nr. 979/B.P.) 

29. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică P.l.x 418/2007 – fond 

30. Scrisoarea Comitetului Director al Institutului Român pentru Drepturile 
Omului prin care solicită ca toate prevederile legale referitoare la personalul 
contractual din Camera deputaţilor şi Senat să fie aplicate şi personalului încadrat 
IRDO (Nr. 970 BP). Restituit de către Biroul Permanent în vederea reeaminării. 

 
 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

examinarea proiectelor de lege şi propunerilor legislative, aflate pe ordinea de zi, în 
avizare.  

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

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 6, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 7, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8 în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

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

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), 
avizarea  favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă, cu două 
amendamente admise aparţinând domnului deputat Sergiu Andon. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

 Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, în avizare, 
Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă, cu amendamente de tehnică legislativă admise. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu 

examinarea pct. 29, în fond, al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară în vederea discutării în şedinţă comună cu 
membrii Comisiei pentru administraţie, sesizaţi de asemenea, pentru dezbatere în 
fond. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 30, al ordinii de zi. 
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În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât să transmită 
Biroului Permanent un punct de vedere prin care să precizeze că membrii 
Institutului Român pentru Drepturile Omului pot fi asimilaţi personalului 
contractual din Camera Deputaţilor şi Senat. 

Referitor la pct. 27 şi 28 din ordinea de zi, Comisia a hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a în continuat cu examinarea pct. 1, al ordinii de zi. 
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Justiţiei, doamna Violeta Belegante, şef serviciu, doamna Ioana 
Burduf, consilier juridic, doamna Viviana Onaca, consilier juridic şi doamna Ileana 
Petre, consilier juridic. 

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

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, în vederea primirii avizului de la Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, al ordinii de zi.  
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, doamna Cassiana Dinu, 
inspector, iar din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
doamna Mariela Neagu, secretar de stat şi doamna Marcela Dumitraş, consilier 
juridic. 

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

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a supus dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de lege, 
care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Art. 1-3 au fost adoptate, cu unanimitate de voturi. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 

legea în ansamblul ei, aceasta fiind adoptată, cu unanimitate de voturi. 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 3, al ordinii de zi. 
La lucrările şedinţei a participat, în calitate de invitat, din partea 

Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, doamna Ana Maria Valica, 
director. 

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

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat a solicitat 
respingerea acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea de respingere a 
fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, al ordinii de zi.  
La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul Lucian Diniţă, comisar 
şef, domnul  Nicu Cracea, comisar şef şi domnul Paul Toma, comisar. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul luat a solicitat respingerea 
acestei iniţiative legislative. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a supus la vot propunerea de respingere formulată, care a fost 
admisă, cu unanimitate de voturi. În acest sens se va întocmi raport preliminar de 
respingere care se va transmite Comisiei pentru industrii, sesizată, de asemenea, 
spre dezbatere în fond. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat 
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi 
fiind epuizată. 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 
 
 


