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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 13.10.2005 
Nr. 31/848 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 ziua de 13 octombrie 2005  

 
   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi- a desfăşurat  lucrările în  ziua de  13 octombrie 2005.  
  La şedinţa comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Bogdan Liviu Ciucă, Traian Dobre, Dragoş Dumitriu 
în locul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş, Liana Dumitrescu, Mircea 
Grosaru, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Timiş 
Ioan, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Sorin Gabriel Zamfir 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 Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au adoptat următoarea ordine de zi:  
 

         I.  ÎN FOND: 
                   1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L. 707/2002) –Reexaminare la 
solicitarea Preşedintelui României - şedinţă comună cu  Comisia pentru industrii şi 
servicii. 
                   2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii 
nr.294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal (P.L.X 447/2005)  
   3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 
nr.180/2002 (P.L. X 448/2005).   
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  4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 
privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea (P.L. X 450/2005).   

5. 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). 
                     6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra 
transmiterii cererilor de asistenţă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977 
(P.L.X 451/2005).  
  7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie (P.L.X 452/2005). 
        
   
  II. ÎN AVIZARE: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor (P.l. x 373/2005). 
  2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.III din 
Ordonanţa Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 
achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice (P.L. X 412/2005). 
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor 
scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională (P.L. X 413/2005). 
  4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului 
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (P.L. X 414/2005). 
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele 
NATO clasificate (P.L. X 415/2005). 
  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii 
pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (P.L. X 416/2005). 
  7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
31/2005 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii (P.L. X 417/2005). 
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  8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (P.L. X 418/2005). 
  9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a 
unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român 
(P.L. X 419/2005). 
  10. Proiectul de Lege privind plata obligaţiilor financiare pe care 
România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) (P.L. X 
420/2005). 
  11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de 
stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OCDE) (P.L. X 421/2005). 
  12. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (P.L. X 422/2005). 
  13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant 
(P.L. X 423/2005 
  14. Proiectul de Lege privind Bursele de mărfuri (P.L. X 424/2005).                         
                     15. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x  425/2005).                
 16. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (P.l. x 426/2005). 
   17. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire (P.L. X 
433/2005). 
   18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (P.L. X 435/2005). 
   19. Proiectul de Lege privind performanţa energetică a clădirilor (P.L. X 
436/2005). 
   20. Proiectul de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope (P.L. X 437/2005). 
   21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
Muncii (P.L. X 438/2005). 
   22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 
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privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de 
privatizare a societăţilor comerciale (P.L. X 439/2005). 
  23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 
privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor 
de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi 
utilizarea acestora (P.L. X 440/2005). 
  24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 
privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de  identitate a acestora, în 
vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România (P.L. X 441/2005). 
  25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 
privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia  mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (P.L. X 442/2005). 
  26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi  silvice (P.L. X 443/2005). 
  27. Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare (P.L. x 
444/2005). 
  28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei Turnătoria de tuburi de presiune din fontă 
ductilă  pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 
proiectului Donasid Călăraşi (P.L. X 445/2005). 
  29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării 
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor  de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi  certificatelor de înmatriculare a 
vehiculelor (P.L. X 446/2005). 
  30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă (P.L. 
X 374/2005) – restituit de Plenul Camerei Deputaţilor pentru  aviz  suplimentar. 
  31. Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (P.L. X 
453/2005). 
  32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian (P.L. X 454/2005). 
  33. Proiectul Legii "Legea energiei termice" (P.L. X 455/2005). 
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  34. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului 
producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile  
(P.L. X 456/2005). 
  35. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.136/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti 
la 13 septembrie 2005, la Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din 
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză prin condiţiile de 
funcţionare a Cursului Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai 
Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a 
Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de 
finanţare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea Părţii franceze la 
finanţarea întreţinerii stagiarilor la Cursul Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti, la 11 iulie 
2003 (P.L. X 469/2005). 
 
  III. Şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului. 
 
  -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005     
(P.L. X 301/2005) – în avizare.  
 
  IV. Reanalizarea unor propuneri de modificare a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor (nr.35/464/2005), retrimise de Plenul Camerei. 
 

 
  Şedinţa Comisiei a început cu examinarea pct.1, în avizare, al ordinii de 
zi, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. În urma 
dezbaterilor şi a luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă cu 
majoritate de voturi (13 voturi împotrivă şi 1 abţinere) a acestei propuneri legislative. 
   Comisia juridică  şi - a continuat lucrările, în şedinţă comună cu 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, în vederea finalizării dezbaterilor asupra 
Legii pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, prevăzută la   pct. 1, în fond, al ordinii de zi, 
transmisă spre reexaminare ca urmare a  solicitării 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 domnii comisari şefi Nicu Crăcea, ofiţer specialist – 
Direcţia Poliţiei Rutiere şi Lucian Diniţă, ofiţer specialist – Direcţia Poliţiei Rutiere. 
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  Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Dan 
Ioan Popescu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
  Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
  Domnul deputat Dan Ioan Popescu, preşedintele de şedinţă a supus 
dezbaterii membrilor celor două Comisii textul pct. 1, referitor la art.5 alin. (4), din 
ordonanţa supusă aprobării, privind comerţul stradal cu presă şi cărţi. 
  În cuvântul luat, domnul deputat Petru Călian, susţinut şi de domnul 
deputat Istvan Antal, a arătat că nu trebuie să se facă nici o distincţie între categoriile 
de comercianţi în cuprinsul acestui regulament privind circulaţia pentru drumurile 
publice. Ca atare, reglementarea ar trebui să permită desfăşurarea actului de comerţ de 
către orice comerciant, cu condiţia să nu afecteze siguranţa circulaţiei. 
  Domnul deputat Daniel Buda a susţinut ca organele locale să aprecieze 
unde se poate face comerţ cu cărţi, sau cu alte produse. 
  Domnul deputat Ioan Bivolaru a solicitat menţinerea textului astfel cu a 
fost formulat de către Comisia pentru industrii şi servicii în preraportul întocmit, mai 
puţin negaţia „nu” din faţa predicatului „afectează”. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, a a propus ca în amendamentul Comisiei 
pentru industrii şi servicii să se înlocuiască sintagma „în condiţiile în care aceste 
construcţii nu afectează” cu sintagma „în condiţiile în care aceste construcţii ar 
afecta”. 
  Supus la vot, amendamentul a fost admis cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 
  Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, în 
şedinţă separată, cu examinarea  pct.2, în fond, al ordinii de zi referitor la proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru 
modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei 
doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Iarina Prelipceanu, director 
adjunct, Melinda Stoica consilier juridic şi Violeta Belegante, consilier juridic.  
  Au luat cuvântul pentru a – şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
  Domnul deputat Sergiu Andon a supus dezbaterii şi apoi votului titlul 
legii, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (9 pentru, 6 împotrivă şi 2 abţineri) în 
forma de la Senat. 
  Articolul unic a fost adoptat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă şi 2 abţineri). 
  Titlul ordonanţei, precum şi preambulul au fost adoptate cu majoritate de 
voturi (10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 
  În urma dezbaterilor, art. I al ordonanţei a fost adoptat cu majoritate de 
voturi  (10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 
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  Art. II, a fost adoptat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri).   
  Art. III a fost adoptat cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri).   
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
legea în ansamblul ei, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (10 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă şi 2 abţineri).   
  Comisia şi – a continuat lucrările cu dezbaterea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002.  
  Acest proiect de lege, adoptat de Senat, provine dintr– o iniţiativă 
legislativă, formulată de către domnul deputat Petru Călian. 
  La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Iarina Prelipceanu, 
director adjunct, Melinda Stoica consilier juridic şi Violeta Belegante, consilier 
juridic.  
  Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 
  Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat a precizat că acest proiect 
de lege a fost adoptat de Senat, cu majoritate de voturi, având un singur vot împotrivă. 

Reprezentanta Ministerului Justiţiei, a arătat că punctul de vedere al 
Ministerului Justiţiei este favorabil, obiecţiile iniţiale ale Guvernului fiind înlăturate 
prin punerea de acord la Senat a textelor din proiect cu solicitările Guvernului. 

Domnul deputat Petre Ungureanu a subliniat faptul că din documentele 
depuse nu rezultă că Guvernul ar susţine această propunere legislativă. 

Domnul deputat Gheorghe Gabor a propus să se solicite Guvernului un 
nou punct de vedere prin care să se precizeze dacă susţine iniţiativa legislativă. 

Domnul deputat Petru Călian  a subliniat faptul că Ministerul Justiţiei şi-
a exprimat punctul de vedere şi nu mai vede sensul unui punct de vedere scris al 
Guvernului.  

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a precizat că aceeaşi faptă nu poate fi 
sancţionată de două ori.  

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a arătat că acest proiect 
de lege are mai multe lacune, solicitând lămuriri cu privire la competenţă, cine pune 
în executare hotărârea de transformare a amenzii în muncă şi actul prin care este 
constatată imposibilitatea de plată a amenzii. 

Domnul deputat Augustin Zegrean a precizat că munca forţată este 
neconstituţională, transformarea amenzii în muncă nefiind suficient reglementată.  

Domnul deputat Petru Călian a precizat că orice proiect este perfectibil şi 
că este  dispus să accepte propuneri de modificare pentru îmbunătăţirea textelor. 



 8

Domnul deputat Andras Levente Mate, susţinut şi de domnul deputat 
Cornel Ştirbeţ, a solicitat să fie supusă la vot propunerea de respingere a acestui 
proiect de lege. 

Domnul deputat Dragoş Dumitriu a solicitat să fie amânată dezbaterea cu 
privire la această iniţiativă legislativă. Supusă la vot propunerea de amânare a fost 
respinsă cu majoritate de voturi (9 voturi pentru şi 10 voturi împotriva amânării). 

Domnul deputat Sergiu Andon a supus la vot propunerea de respingere. 
Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (11 voturi pentru susţinerea 
propunerii de respingere, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere) respingerea acestui proiect 
de lege. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 4, în fond, al ordinii de 
zi, referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 
privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea. 
  La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Iarina Prelipceanu, 
director adjunct, Melinda Stoica consilier juridic şi Violeta Belegante, consilier 
juridic, iar din partea Sindicatului „Justiţia” a participat doamna Vaida-Dudu Mariana. 
  Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Partea introductivă a art.I a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 1, al art. I a fost modificat potrivit amendamentului Comisiei 
juridice. 
  Pct. 2, al art. I a  fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 3, al art. I, a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă). 
  Pct. 4 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  Pct. 5 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  Pct. 6 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă). 
  Pct. 7 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  Pct. 8 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  Pct. 9, al art. I, a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă). 
  Pct. 10 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  La pct. 11 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă) 
amendamentul Comisiei juridice. 
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  Pct. 12 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  Pct. 13 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă). 
  Pct. 14 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă), în forma 
din proiectul de lege. 
  Pct. 15 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă). 
  La pct. 16 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă) 
amendamentul Comisiei juridice. 
  Pct. 17 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 18 a fost formulat un amendament scris de către domnii deputaţi 
Sergiu Andon, Gheorghe Gabor şi Petre Ungureanu. În urma dezbaterilor, domnul 
deputat Augustin Zegrean a propus îmbunătăţirea textului prin înlocuirea denumirii 
„Parchetului Naţional Anticorupţie” cu „Departamentului Naţional Anticorupţie”. 
Supus la vot amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 19 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 20 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 21 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 22 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei juridice. 
  La pct. 23 a fost formulat un amendament scris de către domnii deputaţi 
Sergiu Andon, Gheorghe Gabor şi Petre Ungureanu. În urma votului exprimat de 
către membrii Comisiei, amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 
  Pct. 24 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 25 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 26 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei. 
  Pct. 27 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 28 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 29 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei. 
  La pct. 30 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei. 
  Pct. 31 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 32 domnul deputat Dragoş Ujeniuc a formulat un amendament 
care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 33 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

          La pct. 34 a fost adoptat cu unanimitate de voturi, amendamentul 
Comisiei. 
  Pct. 35 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 36, alin. (1) al art. 68 a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot 
împotrivă). La alin. (5) al art. 68 de la pct. 36 domnul deputat George Băeşu a 
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formulat un amendament de eliminare, care  a fost respins cu majoritate de voturi (7 
voturi pentru şi 7 voturi împotrivă). În urma votului exprimat, cu majoritate de voturi 
(1vot împotrivă şi 1 abţinere), a fost adoptat textul din forma iniţiatorului. 
  Pct. 37 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 38, cu unanimitate de voturi s- a adoptat amendamentul Comisiei. 
  La pct. 39 a fost formulat un amendament scris de către domnii deputaţi 
Sergiu Andon şi Gheorghe Gabor, care a fost adoptat cu majoritate de voturi  (1vot 
împotrivă). 
  Pct. 40 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 41 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 42 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei, acceptat şi de reprezentanţii Ministerului Justiţiei. 
  La pct. 43, amendamentul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi.  
  La pct. 44, amendamentul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi.  

Pct. 45 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 46 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 47 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 48 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 49 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Art. II a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma din proiectul de 
lege. 
  Art. III a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La art. IV a fost formulat un amendament scris de către domnii deputaţi 
Sergiu Andon, Gheorghe Gabor şi Petre Ungureanu, prin care se propunea eliminarea 
textului. În urma dezbaterilor amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Art. V a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Art. VI din proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi de 
către membrii Comisiei. 
  Art. VII a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
proiectul de lege în ansamblul său, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea pct. 5, 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 dezbateri a participat, în calitate de invitată, din partea Ministerul 
Sănătăţii  doamna Szakacs Andrea, consilier juridic. 
  La solicitarea domnului deputat Augustin Zegrean membrii Comisiei au 
hotărât amânarea acestui punct al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru o 
şedinţă ulterioară.  
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  Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea proiectului de lege prevăzut 
la pct. 6, 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, Iarina Prelipceanu, 
director adjunct, Melinda Stoica consilier juridic şi Violeta Belegante, consilier 
juridic.  
  Au luat cuvântul, pentru a- şi exprima punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi reprezentantele Ministerului Justiţiei. 
  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 de către 
membrii Comisiei. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus votului 
legea în ansamblul său. În urma votului exprimat, legea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi în forma propusă de iniţiator. 
  Comisia şi – a continuat lucrările cu dezbaterea pct. 7, în fond, al ordinii 
de zi, referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie.  
  La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Justiţiei doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Iarina Prelipceanu, 
director adjunct, Melinda Stoica consilier juridic şi Violeta Belegante, consilier 
juridic.  
  Au luat cuvântul pentru a – şi exprima punctul de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitatele. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a predat 
conducerea şedinţei domnului deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedintele Comisiei. 
  Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri).  
  Articolul unic al legii a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
  Supus la vot titlul ordonanţei de urgenţă şi preambulul acesteia au fost 
adoptate cu majoritate de voturi (1vot împotrivă şi 1 abţinere). 
  Preambulul art. I a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă şi 
1 abţinere). 
  Pct. 1 al art. I a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă şi 1 
abţinere). 
   Pct. 2 al art. I a fost adoptat cu majoritate de voturi (1vot împotrivă şi 1 
abţinere). 
  Pct. 3 al art. I a fost adoptat cu majoritate (3 abţineri) de voturi în forma 
din ordonanţa supusă aprobării. 
  La pct. 4 al art. I domnul deputat Dragoş Ujeniuc a formulat un 
amendament, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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  Pct. 5 al art. I a fost adoptat în forma iniţiatorului cu majoritate de voturi 
(1 abţinere). 
  Pct. 6 al art. I a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
  La pct. 7  a fost adoptat cu majoritate de voturi (3abţineri) amendamentul 
Comisiei juridice. 
  Pct. 8 a fost adoptat cu majoritate de voturi (3abţineri). 
  Pct. 9 a fost adoptat cu majoritate de voturi (2abţineri). 
  La pct. 10 a fost formulat un amendament de îmbunătăţire a textului de 
către domnii deputaţi George Băeşu şi Cornel Ştirbeţ. În urma votului exprimat 
amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi (1 abţinere).  
  La pct. 11 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei juridice.  
  Pct. 12 a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei 
în forma din ordonanţa supusă aprobării. 
  La pct. 13 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei. 
  Pct. 14 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 15 a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei 
în forma din ordonanţa supusă aprobării. 
  Pct. 16 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 17 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La pct. 18 a fost adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul 
Comisiei. 
  Pct. 19 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 20 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 21 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Pct. 22 a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei 
în forma din ordonanţa supusă aprobării. 
  Pct. 23 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Art. II din ordonanţa supusă aprobării a fost adoptat cu majoritate de 
voturi (2 abţineri). 
  Art. III a fost adoptat  cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
  Datorită amendamentelor admise s – a revenit la art. unic al legii, care a 
fost  adoptat cu unanimitate de voturi cu modificări de tehnică legislativă. 
  Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a supus votului Comisiei legea şi 
ordonanţa în ansamblul lor, care au fost adoptate cu majoritate de voturi (4 abţineri).  
  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 proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, în urma 
dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi , reavizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, s-a hotărât, cu unanimitate de  voturi   avizarea favorabilă a acestuia. 



 13

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. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 7 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 8 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), de asemenea, avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 9, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 10, 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. 11 în avizare, în urma 
dezbaterilor s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei 
juridice a Senatului, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2005, în vederea avizării.  
                    La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului 
Legislativ domnul Dragoş Iliescu, preşedinte şi doamna Stancu Mirela, contabil şef, 
din partea Curţii Constituţionale doamna Ruxandra Săbăreanu, secretar general, din 
partea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie doamna Lidia Bărbulescu, vicepreşedinte, din 
partea instituţiei Avocatul Poporului domnii Ioan Muraru, Avocatul Poporului şi Lapa 
Nicolae, secretar general, din partea Ministerului Public doamna Gabriela Ghiţă, 
procuror adjunct, din partea Consiliului Superior al Magistraturii domnul Ion 
Mihalcea, din partea Autoritatăţii Electorale Permanente doamna Angela Vieriu, şef 
serviciu financiar, din partea Departamentului Naţional Anticorupţie domnul Ioan 
Zărie, procuror adjunct şi doamna Şologan Carmen, director economic şi din partea 
C.N.S.A.S. domnul Onişoru Gheorghe, preşedinte. 
  Au luat cuvântul atât membrii celor două Comisii juridice, cât şi 
reprezentanta I.C.C.J. şi cel al Avocatului Poporului. 
  În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiilor reunite au hotărât să 
amâne dezbaterea la acest punct al ordinii de zi pentru a fi prezenţi la dezbateri 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
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  Prin votul majoritar exprimat (2 voturi împotrivă), membrii Comisiilor 
reunite au hotărât amânarea acestui punct pentru şedinţa din data de 20 octombrie 
2005, orele 1300. 
  Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, în 
şedinţă separată, cu dezbaterea iniţiativelor prevăzute la pct. II, în avizare, al ordinii 
de zi. 
  Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă acesteia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 14,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 15 în avizare,  s-a 
hotărât cu unanimitate de voturi avizarea negativă.  

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 16,  în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea negativă a 
acesteia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 17,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 20,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

La pct. 21 membrii Comisiei au propus amânarea pentru a se solicita 
Biroului Permanent investirea pe fond, alături de Comisia pentru muncă. Domnul 
deputat Sergiu Andon a supus votului, această propunere, care a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 22, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 25,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 
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În privinţa proiectului de lege prevăzut la pct. 26,  în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, amânarea avizării pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 27, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 28,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a acesteia.  

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 31, 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. 32, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 33,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 34, 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. 35, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

Întrucât timpul alocat acestei şedinţe a fost epuizat, domnul preşedinte 
Sergiu Andon a declarat lucrările Comisiei închise, urmând ca pct. IV al ordinii de zi 
să fie amânat pentru o şedinţă ulterioară. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 
 
 


