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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 07.11.2007 

Nr. 31/ 
 

SINTEZA 
   lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 6 şi 7 noiembrie 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 6 noiembrie 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Florin Iordache, 
Ioan Timiş, Daniel Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, 
Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Cosmin Popp, 
Gheorghe Sârb, Florentina Toma, domnul deputat  Valeriu Alexandru Ungureanu l-a 
substituit pe domnul deputat George Băeşu, domnul deputat  Emil Strungă l-a 
substituit pe domnul deputat Tiberiu Bărbuleţiu, domnul deputat Cătălin Matei l-a 
substituit pe domnul deputat Răzvan Bobeanu, doamna deputat Aurelia Vasile l-a 
substituit pe domnul deputat Victor Viorel Ponta şi domnul deputat Szekely Levente 
Csaba l-a substituit pe domnul deputat Tamas Sandor. Au absentat domnii deputaţi: 
Sergiu Andon, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Lucian Augustin 
Bolcaş, Cristian Valeriu Buzea, Traian Dobre, Cristian Sorin Dumitrescu, Ion Gonţea 
şi Sorin Gabriel Zamfir. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
domnul deputat Ioan Timiş, vicepreşedinte şi domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii P.L.x 609/2007 
- fond 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Alin.3 al 
Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatul Poporului P.l.x 706/2007 – fond. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.278/2006 pentru 
modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor legi P.l.x 582/2007 – fond. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991 cu modificările şi completările ulterioare P.l.x 
583/2007 – fond. 

5. Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale P.l.x 584/2007 – 
fond. 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici P.l.x 
588/2007 – fond. 

7. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România    
P.L.x 502/2007 - fond. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere P.l.x 653/2007 - aviz 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere P.l.x 654/2007 – aviz 

10. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Otelec, prin 
reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş P.l.x 672/2007 – aviz 

11. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.164/2001, lege 
privind pensiile militare de stat P.l.x 682/2007 - aviz. 

12. Propunerea legislativă privind instituirea Premiului Naţional "Mehmet 
Niyazi", pentru creaţiile literare în limba tătară P.l. x 684/2007 - aviz 

13. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială P.L.x 
698/2007 – aviz 

14. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la Bucureşti P.L.x 699/2007 – aviz 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 
P.L.x 700/2007 - aviz 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006              
P.L. x 709/2007 - aviz 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii 
Informaţionale P.L.x 714/2007 – aviz 

18. Proiectul de Lege pentru ratificarea înţelegerii realizate prin schimbul de 
note efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru 
modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă 
România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972 P.L.x  715/2007 – aviz 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 
organismelor modificate genetic P.L.x 719/2007 – aviz 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate 
genetic P.l.x 720/2007 – aviz 

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 
pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora P.L.x 722/2007 – aviz 
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22. Scrisoarea domnului Alexandru Cristorian transmisă de Biroul 
Permanent Comisiei juridice, pentru formularea unui punct de vedere (Nr. 1198 BP). 

 
 
Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu 

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

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, 
Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 3 abţineri), avizarea  
negativă. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în 
urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (11 
voturi pentru şi 3 abţineri), avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 10, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 
5 abţineri), avizarea  negativă. 

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

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru şi 3 
voturi împotrivă).  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă cu amendament de modificare din lege de respingere a ordonanţei în lege 
de aprobare a ordonanţei. 

Referitor la  proiectul de lege prevăzut la pct. 14, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă cu amendament de modificare din lege de respingere a ordonanţei în lege 
de aprobare a ordonanţei. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 15, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, Comisia a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma 
luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 20, în avizare, în urma examinării, 
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea  
favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 21, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 



 4

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2, în fond al ordinii de 

zi. 
Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat a solicitat amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot, propunerea de amânare a fost 
respinsă, cu majoritate de voturi (3 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul propunerii legislative, care a fost adoptat cu majoritate 
de voturi (12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă), cu amendamentul domnilor 
deputaţi Florin Iordache şi Eugen Nicolicea. 

La articolul unic a fost, de asemenea, adoptat amendamentul domnilor 
deputaţi Florin Iordache şi Eugen Nicolicea, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru 
şi 3 voturi împotrivă). 

Supusă la vot, propunerea legislativă în ansamblul ei a fost adoptată, cu 
majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat cu examinarea pct. 3, în fond, al 
ordinii de zi. 

La lucrările şedinţei a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

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

În timpul dezbaterilor domnul deputat Eugen Nicolicea a formulat un 
amendament, referitor la introducerea la art. 195 din Codul penal după alin. (2) a 
unui nou alineat, alin. (21). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de eliminare a modificării propusă pentru art. 1661, cuprinsă în iniţiativa 
legislativă. Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au fost de acord cu această 
eliminare. 

Amendamentul formulat de către domnul deputat Eugen Nicolicea a fost 
admis, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea legislativă în ansamblul ei, care a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, 
cu amendamentele admise şi cele de tehnică legislativă. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 4, în fond al ordinii de 
zi. 

La lucrările şedinţei a participat din partea Ministerului Justiţiei domnul 
Dan Sfîrnă, director. 

În urma luărilor de cuvânt membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea acestei iniţiative legislative. 

Cu privire la pct. 5, în fond, Comisia a hotărât, la solicitarea 
iniţiatorului, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 6, în fond al ordinii de 
zi. 

La lucrările şedinţei a participat din partea Ministerului Justiţiei doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 
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Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi invitata. 

În urma opiniilor exprimate domnul deputat Florin Iordache, 
preşedintele de şedinţă, a supus la vot propunerea de respingere formulată cu privire 
la această iniţiativă legislativă, care a fost admisă, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 22, al ordinii de zi. 
După analizarea documentaţiei transmise, membrii Comisiei au 

constatat că prin adresa transmisă de către Secretarul general şi potrivit stenogramei 
şedinţei Biroului permanent din data de 22 octombrie 2007 se solicită Comisiei 
juridice un punct de vedere şi nu un raport. Urmează să fie întocmit un răspuns care 
să fie transmis Biroului permanent. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
închise lucrările şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ordinea de zi 
fiind epuizată. 
 
 
 
 
  VICEPREŞEDINTE,                          SECRETAR, 
                     Florin IORDACHE                                       George BĂEŞU 


