
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 10.04.2008 
Nr. 31/302 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 9 aprilie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 9 aprilie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, 
Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Cornel Ştirbeţ, domnul deputat Marton 
Arpad l-a substituit pe domnul deputat Andras Levente Mate şi domnul deputat 
Kerekes Karoly în locul domnului deputat Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: 
Florin Iordache, George Băeşu,  Florina Ruxandra Jipa, Lucian Augustin Bolcaş, 
Cristian Valeriu Buzea, Ioan Adam, Mirela Elena Adomnicăi, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Daniel Buda, Vasile Butnaru, Liviu Bogdan Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, 
Cristian Sorin Dumitrescu, Eugen Nicolicea, Victor Viorel Ponta, Florentina Toma, 
Petre Ungureanu şi Dragoş Ujeniuc.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
P.L.x 502/2005 - fond 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii P.L.x 112/2008 
- fond 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 
politică P.l.x 4/2008 - fond 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor 
nr.356/2001 P.L.x 610/2006 – fond 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv P.L.x 728/2007 - fond 

6. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 - 
fond 
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7. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 
aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România P.l.x 368/2007 – 
fond 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă P.l.x 73/2008 - fond 

9. Propunerea legislativă de completare a Legii nr.47(r1) din 18/05/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale P.l.x 116/2008 - fond 

10. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv P.l.x 131/2007 – fond 
11. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea 

nr.84/1995 privind învăţământul P.l.x 57/2008 – aviz 
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin 

scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la 
Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi 
Administraţia Naţională a Drumurilor, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a 
drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 P.L.x 113/2008 – aviz 

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Islanda 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele 
pe venit, semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007 P.L.x 114/2008 – aviz 

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la 
Sibiu la 14 noiembrie 2007 P.L.x 115/2008 – aviz 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 
privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 
P.L.x 117/2008 – aviz 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului P.L.x 118/2008 – aviz 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 
de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură P.L.x 119/2008 – aviz 

18. Proiectul de Lege privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii 
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 
P.L.x 120/2008 – aviz 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanţa 
Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 
P.l.x 122/2008 – aviz 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice P.L.x 123/2008 – aviz 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor P.l.x 125/2008 – aviz 
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22. Propunerea legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor P.l.x 
127/2008 – aviz 

23. Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor motopompe în 
localităţile care au avut de suferit în urma inundaţiilor şi cele care sunt expuse la 
inundaţii P.l.x 128/2008 – aviz 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de 
pensionari P.l.x 130/2008 – aviz 

25. Propunerea legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din 
proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
proprietatea publică a judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila P.l.x 
132/2008 – aviz 

26. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile de utilităţi publice P.l.x 133/2008 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 
381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 
P.l.x 134/2008 – aviz 

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru 
zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii P.L.x 138/2008 – aviz 

29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice P.L.x 
139/2008 – aviz 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal P.L.x 141/2008 – aviz 

31. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare P.L.x 
142/2008 – aviz 

32. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor 
deţinute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi 
comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita P.L.x 145/2008 – aviz  

33. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului P.L.x 146/2008 – aviz 

34. Propunerea legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi a 
celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi umanitare P.l.x 
147/2008 – aviz 

35. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 163/2005 
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal P.l.x 148/2008 – aviz 

36. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind 
Codul fiscal P.l.x 149/2008 – aviz 
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Lucrările Comisiei juridice au început, în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi cu cei ai Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

Şedinţa comună a fost condusă de către domnul deputat Ion Sasu, 
vicepreşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. Domnul deputat Ion Sasu, preşedintele de şedinţă, a suspendat lucrările 
Comisiilor din lipsă de cvorum. 

 
Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată. 
Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a declarat închise 

lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din lipsă de cvorum, fiind prezenţi 
la  şedinţă următorii deputaţi: Sergiu Andon, Ioan Timiş, Gheorghe Gabor, Mircea 
Grosaru şi Cornel Ştirbeţ. 

 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
                    Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert Roxana Şerban 
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