
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 15.11.2004 

Nr.31/1044 
 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din zilele de 8, 9 şi 11 noiembrie 2004.  
 
 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 8, 9 şi 11 noiembrie 2004.  

La dezbateri au fost prezenţi toţi cei 23 de membrii ai comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu - 

preşedintele comisiei.  
  A fost aprobată următoarea ordine de zi:  
  

I.  IN FOND:  
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public – privat, precum şi 
a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (PLx 518/2004) – restituit 
pentru raport suplimentar. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală (P.L-x 257/2004) – restituit pentru raport suplimentar. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul 
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a minicipiului Bucureşti şi al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, (P.L-x 618/2004). - termen pentru depunerea 
raportului 25 octombrie 2004. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

4. Proiectul de Lege privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde 
locuinţele de serviciu pe care le are în administrare (PL/x 634/ 2004) - termen 
pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

5.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Plx 
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636/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

6.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Plx 
637/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

7. Propunerea legislativă privind regimul activităţilor de lobby (Plx 
638/2004) - termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

8. Propunerea legislativă privind protecţia persoanei private (Plx 639/2004) - 
termen pentru depunerea raportului, 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

9. Propunerea legislativă pentru definirea corespondenţei şi asigurarea 
confidenţialităţii (Plx 640/2004) - termen pentru depunerea raportului, 18 
noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (P.L.x – 660/2004) - termen 
pentru depunerea raportului 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. – procedură de urgenţă. 
 11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea 
nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x- 661/2004) - 
termen pentru depunerea raportului 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. – procedură de urgenţă. 
 12.  Proiectul de Lege privind protecţia personalului din autorităţile publice, 
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii (P.L.x- 
651/2004) - termen pentru depunerea raportului 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. – procedură de urgenţă. 
 13.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice (P.L.x- 652/2004) - 
termen pentru depunerea raportului 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. – procedură de urgenţă. 
 14.  Proiectul de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea (P.L.x- 662/2004) - 
termen pentru depunerea raportului 11 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. – procedură de urgenţă. 
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 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2004 pentru completarea art.209 din Codul de procedură penală (P.L.x- 
667/2004) - termen pentru depunerea raportului 11 noiembrie 2004. Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. – procedură de urgenţă. 
 
 II. ÎN AVIZARE: 
 
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
asigurări sociale de sănătate (P.L.x.-650/2004) – procedură de urgenţă. 
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2004 pentru modificarea art.80 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (P.L.x.-665/2004) – 
procedură de urgenţă. 
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari (P.L.x.-
665/2004) – procedură de urgenţă. 
 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2004 privind măsuri 
de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar (P.L.x.-668/2004) – 
procedură de urgenţă. 
 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. şi 
constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. 
(P.L.x.-669/2004) – procedură de urgenţă. 
 6. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 
Naţionale a Petrolului "PETROM" S.A. Bucureşti (P.L.x.-672/2004) – procedură 
de urgenţă. 
 7. Proiectul de Lege pentru declararea ca oraşe a unor comune (P.L.x.-
675/2004). 
 8. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea unor comune (P.L.x.-676/2004). 
 9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul 
împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 27 
septembrie 2004 (P.L.x.-679/2004). 
 10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Spania 
privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor 
români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 
2004 (P.L.x.-678/2004). 
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 III. Adresa Primăriei Municipiului Craiova cu privire la starea de 
imcompatibilitate a viceprimarului Nedelcu Gheorghe. 
 

* 
*     * 

 
  În ziua de 8 noiembrie, lucrările şedinţei au început cu examinarea 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
16/2002 privind contractele de parteneriat public – privat, precum şi a Legii nr. 
219/1998 privind regimul concesiunilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.  
  Acesta a fost transmis Comisiei juridice de către plenul Camerei 
Deputaţilor, pentru o nouă examinare.  
  La reexaminare au participat reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice, domnul Eugen Teodorovici - director, doamna Eugenia Gutium - 
consultant, al Ministerului Justiţiei - doamna Maria Mariţescu - director, precum şi 
ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Locuinţei, domnul Marius Bota - 
secretar de stat şi domnul Dan Banciu - consilier.  
  Membrii comisiei au examinat pe articole proiectul de lege, 
concomitent cu examinarea propunerilor de îmbunătăţire a textului formulate de 
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor. Aceste propuneri au fost 
susţinute ca amendamente de către membrii comisiei şi după examinare, prin vot, 
au fost adoptate, cu majoritate de voturi, iar unele au fost retrase de către iniţiatorii 
lor.  
  La finalul examinării, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se 
transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar cu amendamente 
admise.  
 

* 
*     * 

 
  În ziua de 9 noiembrie, şedinţa Comisiei juridice a început cu 
examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare, 
acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de voturi.  
 S-a trecut la examinarea adresei Primăriei Municipiului Craiova 
cu privire la starea de incompatibilitate a viceprimarului Nedelcu Gheorghe, 
prevăzută pe ordinea de zi la pct.III.  
  Membrii comisiei au analizat adresa în raport de prevederile Legii 
nr.161/2003 şi au constatat că domnul Nedelcu Gheorghe nu s-ar afla în situaţie de 
incompatibilitate. De asemenea, s-a constatat că prefectul este cel căruia îi revine 
competenţa analizării acestei adrese şi nu Comisiei juridice.  
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  S-a continuat cu examinarea proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură penală, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în 
fond.  
  La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna 
Simona Maya Teodoroiu - secretar de stat, doamna Nicoleta Iliescu - consilier, 
domnul Ionel Didea - director, ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Lidia 
Bărbulescu - vicepreşedinte, domnul Anton Pandrea- judecător, domnul Ioan Griga 
- judecător, ai Ministerului Public, doamna Gabriela Ghiţă - procuror general 
adjunct, precum şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Mihai Tătuţ 
- director.   

 Acest proiect de lege a fost retrimis Comisiei juridice de către plenul 
Camerei Deputaţilor, pentru o nouă examinare.  

 Înainte de începerea reexaminării, constatându-se că reprezentanţii 
instituţiilor interesate nu prezintă comisiei un punct de vedere comun asupra 
proiectului de lege, aşa cum se hotărâse în şedinţele anterioare, membrii comisiei 
au propus amânarea dezbaterilor. De asemenea, s-a hotărât să se solicite punctul de 
vedere al Consiliului Superior al Magistraturii referitor la proiectul de lege şi la 
amendamentele propuse de către instituţiile interesate, Comisia juridică urmând să 
transmită o adresă, în acest sens.  

 Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de Lege 
privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le 
are în administrare, prevăzut pe ordinea de zi la pct.4, în fond.  

 La lucrări au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna 
Simona Maya Teodoroiu - secretar de stat, doamna Nicoleta Iliescu - consilier şi  
domnul Ionel Didea - director. 

 După dezbateri, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, urmând 
a se întocmi raport favorabil, în acest sens.  

 S-a continuat cu examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea 
de zi la pct.10 şi 11, referitoare la modificarea şi completarea legilor electorale. 
După examinare, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectele de lege. În 
acest sens urmează a se întocmi rapoarte favorabile.  

 S-a trecut la examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de zi 
la pct.12 şi 13, în fond. După examinare, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 
adoptare proiectele de lege, urmând a se  întocmi rapoarte favorabile.  

 Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut pe ordinea de zi la pct.14, în fond.  
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii 
Ministerului Justiţiei, doamna Simona Maya Teodoroiu - secretar de stat, doamna 
Maria Mariţescu - director, domnul Ionel Didea - director, precum şi reprezentantul 
Ministerului Public, doamna Gabriela Ghiţă - procuror general adjunct. 

 La finalul examinării pe articole a proiectului de lege, concomitent cu 
examinarea amendamentelor prezentate oral, în timpul dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege cu  amendamente admise. 
În acest sens se va întocmi raport favorabil cu amendamente admise.  

 S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2004 pentru completarea art.209 din 
Codul de procedură penală, prevăzut pe ordinea de zi la pct.15, în fond. De 
asemenea, dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Justiţiei. La finalul examinării, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să  se supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, urmând 
de se întocmi raport favorabil.  

  
* 

*     * 
 
 
  În ziua de 11 noiembrie, Comisia juridică a reluat examinarea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond.  
  La dezbateri au participat reprezentanţii instituţiilor interesate. 

  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, punctul de vedere al  
Consiliului Superior al Magistraturii şi amendamentele Ministerului Public, 
însuşite de către domnul deputat Cornel Bădoiu.  
  La finalul dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se  
transmită plenului Camerei Deputaţilor un raport favorabil înlocuitor, cu 
amendamente respinse.  
  Din cauza epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, examinarea 
iniţiativelor legislative prevăzute la pct.5-9, în fond, pe ordinea de zi, au fost 
amânate pentru o şedinţă ulterioară.  
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Prof. univ. dr. Ion Neagu  

 
 


