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SINTEZA   
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

ziua de 13 octombrie 2008 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 13 octombrie 2008, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu 
Andon, Florin Iordache, Florina Ruxandra Jipa, Tiberiu Bărbuleţiu, Bruchental 
Pop Ionela, Cristian Valeriu Buzea, Cristian Sorin Dumitrescu, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea Grosaru, Eugen Nicolicea, 
Victor Viorel Ponta, Cornel Ştirbeţ, Dragoş Ujeniuc şi Petre Ungureanu. Au 
absentat domnii deputaţi: Ioan Timiş, George Băeşu, Ioan Adam, Mirela Elena 
Adomnicăi, Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Vasile Butnaru, Liviu Bogdan 
Ciucă, Traian Dobre, Andras Levente Mate, Nadudvary Gheorghe Augustin 
Eugen, Florentina Toma  şi Mihail Vasov. 

 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor P.L.x 462/2008–  aviz 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2008 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 P.L.x 544/2008 - aviz  

3. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 1177 din 12.12.2007 
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali 
(Nr. 54/DST) 

4. Raport privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2005 (R26/2007) 

5. Raport privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 
2006 (R 27/2007) 

6. Raport privind activitatea Avocatului Poporului pe anul 2007 (R 1) 
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7. Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile la 
Parlamentul Uniunii Europene (R 3) 

8. Raportul asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional 
privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului 
României din 25 noiembrie 2007, întocmit de către Autoritatea Electorală 
Permanentă (R 4) 

9.  Raport privind activitatea CNSAS pe anul 2007 (R 16) 
10.  Raport privind activitatea Autorităţii Electorale Permanente pe anul 

2007 (R 18) 
11. Raport privind starea justiţiei - Consiliul Superior al Magistraturii pe 

anul 2007  (R 19) 
12.  Raport privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 

2007 (R 20) 
13.  Raport de activitate privind Consiliul Legislativ pe anul 2007 (R 21) 
14.  Raport de activitate privind Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării pe anul 2007 (R 22) 
15.  Memoriul domnului avocat Doru Mihai Giugula prin care formulează o 

plângere împotriva domnului Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS 
(Nr. 1425/BP) 
 
 Anexa la ordinea de zi 
          1. Reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului P.L.x 669/2006– 
fond   
         2.  Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri 
pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a 
statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 
P.L.x 321/2007 – fond 
          3. Propunere 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 
 
 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au început cu 
examinarea pct. 1, în avizare, al ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. Şedinţa 
comună a fost condusă de către doamna senator Norica Nicolai, preşedintele 
Comisiei juridice a Senatului. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi         
(o abţinere), avizarea negativă a propunerii legislative.  
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Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 2, în avizare, al ordinii de zi. 
Membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă. 

Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 3, al ordinii de zi. 
În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiilor juridice au constatat 

că iniţiativa este fără obiect şi au hotărât întocmirea unui raport de respingere a 
legii, cu unanimitate de voturi, care să fie transmis plenului reunit al celor două 
Camere, spre dezbatere si aprobare. 

Lucrările şedinţei comune au continuat cu examinarea pct. 13 al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Consiliului Legislativ domnul Dragoş Iliescu, preşedinte şi domnul Sorin 
Popescu, preşedinte de secţie. 

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

În urma luărilor de cuvânt membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un raport favorabil. 

Lucrările şedinţei comune au continuat cu examinarea pct. 6 al 
ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea instituţiei 
Avocatului Poporului, domnul Ioan Muraru - Avocatul Poporului, doamna 
Erzsebet Rucz, domnul Mihail Gondoş şi domnul Alexandru Bălănescu, adjuncţi 
ai Avocatului Poporului. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât 
membrii Comisiei, cât şi Avocatul Poporului, domnul Ioan Muraru. 

În urma luărilor de cuvânt membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să întocmească un raport favorabil. 

Şedinţa a continuat cu examinarea pct. 3, al ordinii de zi, în şedinţă 
comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
a Senatului, precum şi cu cei ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor şi cei ai Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Asztalos Csaba 
Ferenc, preşedinte, doamna Roxana Truinea, membru în colegiul director, 
doamna Anamaria Panfile, membru în colegiul director, domnul Tiberiu Niţă, 
membru în colegiul director şi doamna Denisa Lazăr, consilier juridic. 

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

În urma luărilor de cuvânt membrii celor patru Comisiilor au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să întocmească un raport favorabil. 

Lucrările şedinţei comune au continuat cu examinarea pct. 11 şi 12 
ale ordinii de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii doamna Lidia Bărbulescu, preşedinte şi 
doamna Corina Corbu, secretar general. 

Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat, a solicitat 
verificarea cvorumului de şedinţă. Domnul deputat Florin Iordache, în cuvântul 
luat, a precizat că şedinţa se desfăşoară regulamentar. (Deputaţii aparţinând 
Grupului parlamentar al PD-L au părăsit sala de şedinţă la ora 1545). 

Doamna preşedinte Lidia Bărbulescu a făcut o scurtă prezentare a 
celor două rapoarte supuse examinării şi a răspuns la întrebările adresate de către 
membrii celor două Comisii. 

Au luat cuvântul pentru a adresa întrebări şi pentru a solicita lămuriri 
în legătură cu activitatea şi resursele umane din justiţie domnii Florin Iordache, 
Dragoş Ujeniuc, Gavrilă Vasilescu, Cristian Sorin Dumitrescu, Norica Nicolai 
Victor Viorel Ponta şi Sergiu Andon. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot propunerea de adoptare a unui raport favorabil referitor la Raportul privind 
starea justiţiei - Consiliul Superior al Magistraturii pe anul 2007 şi referitor la 
Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2007. 
Membrii celor două Comisii au adoptat, cu unanimitate de voturi, întocmirea de 
rapoarte favorabile care să fie transmise plenului celor două Camere. 

Lucrările şedinţei comune au continuat cu examinarea pct. 15 al 
ordinii de zi. 

          În urma luărilor de cuvânt membrii celor două Comisii au hotărât,  
cu majoritate de voturi, să transmită  Birourilor permanente ale celor două 
Camere ale Parlamentului soluţia conform căreia  plângerea directă adresată 
domnului Bogdan Olteanu - Preşedinte al Camerei Deputaţilor de către domnul 
Doru Mihai Giugula împotriva numitului Dinescu Mircea, membru al Colegiului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în acest stadiu,  nu este de 
competenţa  Parlamentului, ci a instanţei judecătoreşti competente. După 
constatarea prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti 
competente, membrul CNSAS, în cauză, poate fi revocat de Parlament.  

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 2 din Anexa la 
ordinea de zi, în şedinţă separată. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii supusă reexaminării. Membrii Comisiei au 
adoptat forma Senatului.  

Preambulul art. I a fost adoptat în forma de la Senat. 
Pct. 1 al art. I a fost menţinut în forma de la Senat. 
Pct. 2 art. I a fost eliminat. 
Pct. 3 de la Senat a fost menţinut de către membrii Comisiei. 
Pct. 4 - 8 au fost eliminate de către membrii Comisiei juridice. 
Pct. 9 de la Senat, referitor la introducerea după art. I a unui nou 

articol, art. I1, alin. (1)-(3) şi (5) au fost menţinute de către membrii Comisiei. La 
alin. (4) a fost adoptat un amendament de modificare al Comisiei juridice. 

Pct. 10 de la Senat a fost menţinut de către membrii Comisiei. 
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Art. II din lege a fost menţinut în forma adoptată de Senat. 
Domnul deputat Florin Iordache a supus votului întocmirea unui 

raport favorabil asupra cererii de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 38/2008. Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au fost 
de acord cu întocmirea unui raport favorabil. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 1, din Anexa la 
ordinea de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la 
vot titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Eugen Nicolicea, în cuvântul luat, a formulat un 
amendament de completare a articolului unic, acesta fiind adoptat de către 
membrii Comisiei. 

Supusă la vot legea în ansamblul ei a fost adoptată de membrii 
Comisiei. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 3, din Anexa la 
ordinea de zi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. 

Preambulul art. I a fost adoptat în forma de la Senat. 
La pct. 1 al art. I, referitor la alin. (1) al art. 3 a fost adoptat un 

amendament de eliminare a textului. La alin. (2) al aceluiaşi articol a fost 
menţinut în forma iniţială trimisă la promulgare. 

La pct. 2 al art. I, referitor la modificarea art. 18, la alin. (1) a fost 
adoptat un amendament de modificare al Comisiei juridice. Alin. (2) al art. 18 a 
fost menţinut în forma iniţială trimisă la promulgare. 

Art. II din lege a fost menţinut în forma iniţială trimisă la 
promulgare. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
votului Comisiei întocmirea unui raport favorabil cu amendamente, propunere 
adoptată, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
 juridice, de disciplină şi imunităţi.  închise lucrările Comisiei  

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