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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 29.11.2006 
Nr. 31/1429 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 29 noiembrie 2006 

    
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-a început  lucrările în ziua 
de 29 noiembrie 2006, la şedinţă fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Florin 
Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena 
Adomnicăi, Daniel Buda, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion 
Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Ioan Timiş, Petre Ungureanu, Dragoş 
Ujeniuc, Augustin Zegrean şi domnul deputat Mircea Costache în locul doamnei 
domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş. Au absentat domnii deputaţi: Sergiu Andon, 
Răzvan Bobeanu, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea,  
Victor Viorel Ponta, Gheorghe Sârb şi Gabriel Sorin Zamfir. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de 
către domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România, P.L. 
X 502/2005 – fond. Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului şi 
membrii Comisiei pentru învăţământ. 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea altor legi P.L.X 824/2006 - fond 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 
P.L.x 793/2006- fond  

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21 din 1 
martie 1991 privind Cetăţenia română P.L.x 801/2006- fond 

5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.85/2005 privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea 
Codului Penal P.l.x 802/2006- fond 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului 91 
din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
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exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei P.l.x 804/2006- fond 

7. Propunerea legislativă pentru trecerea din proprietatea privată a statului în 
proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ -S.A. şi a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni - C.E.C. P.L.x. 630/2006- fond. Raport suplimentar 

8. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului P.l.x 549/2006- fond 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l.x 392/2006- fond. Raport suplimentar 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/ 2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L. X 669/2006 – fond. Raport 
suplimentar 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului P.l. x 803/2006 – fond 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară P.l. x 530/2006 – fond 

13. Proiectul de Lege privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 
judiciară şi extrajudiciară P.L.x. 629/2006- fond 

14. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată P.L.X 782/2006 – fond 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006, care aprobă 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice P.l.x 805/2006 – fond comun 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice P.L.X 856/2006 –fond comun 

17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari P.L.x 544/2006- fond 

18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 85/2001 
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari P.L.x 806/2006- fond 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x 647/2006- 
fond. Raport suplimentar 

20. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea 
achiziţionării de autoturisme Dacia P.L. X 822/2006 – fond 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative P.l. x 
833/2006 – fond 

22. Propunerea legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea 
obţinerii de despăgubiri sau compensaţii în temeiul Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord 
şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 
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România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 P.l. x 
834/2006 – fond  

23. Propunerea legislativă pentru completarea legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului 
de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947, şi a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.l. x 638/2006 – fond. Raport suplimentar 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente P.L. x 
698/2006 – fond 

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului P.L. x 843/2006 – 
fond 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 
categorii de personal din sistemul justiţiei P.L. X 520/2006 – fond. Raport suplimentar. 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 161 
alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale P.l. x 830/2006 – aviz 

28. Propunerea legislativă privind sprijinirea populaţiei afectate de 
catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006    P.l. X 846/2006 – aviz 

29. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1), (4) şi (5) ale art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale   P.l. X 
847/2006 – aviz 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2006 
pentru modificarea art.199 alin.(1) lit. d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal   
P.L. x 848/2006 – aviz 

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală   P.L. X 849/2006 – aviz 

32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu incidenţă asupra domeniului fiscal şi a sistemului pensiilor militare de 
stat   P.l. x 852/2006 – aviz 

33. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42 
din 29.01.2004 privind organizarea activităţii veterinare aprobată prin Legea nr. 215 
din 27.05.2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 531 din 14 iunie 
2004    P.l. x 853/2006 – aviz 

34. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  P.l. x 
854/2006 – aviz 

35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
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stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961    
P.l. X 855/2006 – aviz 

36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate 
din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare 
transfrontalieră   P.L. X 857/2006 – aviz 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii   P.l. X 860/2006 – aviz 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.385 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.l.x 861/2006- aviz 

39. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2006 
pentru modificarea şi 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 862/2006- aviz 

40. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2006 
privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi   P.L.x 863/2006- aviz 

41. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2005 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale   
P.L.x 864/2006- aviz 

42. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar   P.L.x 865/2006- aviz 

43. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi 
băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi 
de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate   P.L.x 866/2006- aviz 

44. Proiectul de Lege pentru consacrarea zilei de "5 iunie - Ziua împotriva 
violenţei asupra copilului în România"   P.L.x 867/2006- aviz 

45. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.418 din 18 
octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii    
P.L.x 868/2006- aviz 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.71/2003 şi Legea nr. 533/2003   P.l.x 869/2006- aviz 

47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l.x 870/2006- 
aviz 

48. Propunerea legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 
din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
P.l.x 871/2006- fond 
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49.      Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit P.l.x 872/2006- aviz 

50.     Propunerea legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea 
nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii  P.l.x 875/2006- aviz 

51.      Propunerea legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 
din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii P.l.x 876/2006- aviz 

52.      Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma din domeniul sănătăţii P.l.x 877/2006- aviz 

53.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 
privind administraţia publică locală  P.l.x 787/2006- aviz 

54.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84 din 24 
iulie 1995 - Legea învăţământului P.l.x 790/2006 - aviz 
           55.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - 
Reţeaua de localităţi P.L.x 881/2006 - aviz 
 

 
Lucrările Comisiei juridice a început cu examinarea proiectelor şi 

propunerilor legislative, în avizare, din ordinea de zi. 
Cu privire la  propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, s-a 

hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, s-a 

hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, s-a hotărât 

avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, s-a hotărât 

avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, s-a hotărât 

avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 32, în avizare, s-a 

hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 33, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 34, în avizare, s-a hotărât 

avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
La propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, s-a hotărât 

avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.  
La proiectul de lege prevăzut la pct. 36, în avizare, s-a hotărât avizarea 

favorabilă, cu unanimitate de voturi.  
Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, s-a 

hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 
Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, în urma 

examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 
Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 39, în avizare, s-a hotărât 

avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 40, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct 41, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 42, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 43, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 44, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 45, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, s-a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct 49, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 51, în avizare, s-a hotărât 
avizarea negativă. 

 Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 52, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 53, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 54, în avizare, s-a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 55, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Florin Iordache, a declarat încheiată şedinţa Comisiei 
deoarece timpul afectat lucrărilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost 
luate în dezbatere să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi cu cei ai Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Şedinţa comună a fost condusă de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă a constatat 
lipsa de cvorum, declarând încheiate lucrările şedinţei comune. 

 
 PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 


