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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 22.10.2004 

Nr.31/943 
 
 
 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din zilele de 18 - 20 octombrie  2004.  
 
 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 
19 şi 20 octombrie 2004.  

În ziua de 18 octombrie, din numărul total al membrilor comisiei (23),  de la 
lucrări au absentat deputaţii: Cornel Bădoiu, Carmen Moldovan – Grupul parlamentar al P.S.D., 
Ioan Onisei, Ioan Mogoş - Grupul parlamentar al P.D. şi Cornel Ştirbeţ - Grupul parlamentar al 
P.N.L.  

În zilele de 19 şi 20 octombrie, au absentat deputaţii: Cornel Bădoiu, Carmen 
Moldovan – Grupul parlamentar al P.S.D. şi Vlad Hogea - Grupul parlamentar al P.R.M. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu - preşedintele 
comisiei.  
  A fost aprobată următoarea ordine de zi:  

 
 

I. ÎN FOND: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 (nr. P.L.X – 421/2004) – restituit pentru raport suplimentar. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă  (nr.419/2004). 
Termen pentru depunerea raportului - 1 septembrie 2004. 

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2001 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă (nr.409/2004). 
Termen pentru depunerea raportului - 1 septembrie 2004. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (nr. P.L. X – 604/2004) Termen pentru 
depunerea raportului - 28  octombrie 2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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5. Proiectul de Lege privind regimul juridic al activităţii electronice notariale 
(nr. P.L. X – 607/2004) Termen pentru depunerea raportului – 28 octombrie 2004 , Camera    
Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

6. Propunerea legislativă privind notarii publici şi activitatea notarială  (nr. P.l. 
X – 610/2004) Termen pentru depunerea raportului – 28 octombrie 2004 , Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
  7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (nr. P.L. X – 534/2004) – restituit 
pentru raport suplimentar.  
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 – 
Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale (nr.110/1996). 
 
 

 
II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul 
Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din 
administrarea Companiei naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A. în administrarea Societăţii 
Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. (nr. P.L. X – 
606/2004) – procedură de urgenţă.  

2. Proiectul de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (nr. P.L. X 
– 611/2004) – procedură de urgenţă.  

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (nr. P.L. X – 
609/2004) – procedură de urgenţă.  

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole Gheorghe Ionescu-Şişeşti (nr. P.L. X – 608/2004) 
– procedură de urgenţă.  

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizaţiei 
Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, 
adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, şi a Acordului privind statutul misiunilor şi 
reprezentanţilor statelor terţe pe lângă Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la 
Bruxelles la 14 septembrie 1994 (nr. P.L. X – 615/2004) – procedură de urgenţă.  

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile 
Dacia" - S.A. (nr. P.L. X – 612/2004) - procedură de urgenţă.  

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei române din 
decembrie 1989 (nr. P.L. X – 605/2004) – procedură de urgenţă.  

8. Proiectul de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (nr. P.L. X – 613/2004).  

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (nr. P.L. X – 603/2004). 
  10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (nr. P.L. X – 601/2004). 
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  Lucrările şedinţei au început cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe 
ordinea de zi la pct.II, în avizare, al ordinii de zi, acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de 
voturi.  
  S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond.  
  Proiectul de lege a fost examinat pe articole, concomitent cu examinarea  
propunerilor de îmbunătăţire a textului acestuia, formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
însuşite şi susţinute ca amendamente de către membrii comisiei. De asemenea, au fost examinate 
şi amendamentele prezentate oral, în timpul dezbaterilor, de către membrii comisiei.  
  Prin supunere la vot, unele amendamente au fost adoptate, cu majoritate de voturi, 
unele au fost respinse, iar altele au fost retrase de către iniţiatorii lor.  
  La finalul examinării, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
civilă, cu amendamente admise şi respinse. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu 
amendamente admise şi respinse. 

S-a trecut la examinarea proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2001 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, 
prevăzut pe ordinea de zi la pct.3, în fond.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.59/2001, ca rămasă fără obiect, avându-se în vedere faptul că prevederile 
acesteia au fost preluate în Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă. 
  În consecinţă, după dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2001 pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură civilă, în acest sens urmând a se întocmi raport favorabil.  
  Lucrările comisiei  au continuat cu examinarea proiectului de Lege privind 
regimul juridic al activităţii electronice notariale, prevăzut pe ordinea de zi la pct.5, în fond.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii Uniunii Notarilor 
Publici din România, doamna Doina Dunca  - consilier analiză şi sinteze şi doamna deputat 
Carmen Dumitriu - notar public. 

La finalul examinării pe articole a proiectului de lege, concomitent cu examinarea 
amendamentelor transmise de Comisia pentru tehnolgia informaţiei şi comunicaţiilor, prin avizul 
său favorabil, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind regimul juridic al activităţii 
electronice notariale, cu  amendamente admise. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu 
amendamente admise.  
  S-a continuat cu examinarea propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la 
pct.6 şi 8, în fond, referitoare la activitatea notarială şi la notarii publici. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţiilor Uniunii Notarilor Publici din 
România, doamna Doina Dunca  - consilier analiză şi sinteze şi doamna deputat Carmen 
Dumitriu - notar public. 

 După examinare, membrii comisiei  au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative prevăzută la pct.6, 
urmând a se întocmi raport de respingere.  
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Cu privire la iniţiativa legislativă prevăzută la pct.8, s-a constatat că aceasta am 
mai fost dezbătută de comisie într-o legislatură anterioară, întocmindu-se la acea dată, raportul 
favorabil nr.225/418/XXXVI/11 din 5.09.1996. În 1998, plenul Camerei Deputaţilor a retrimis 
iniţiativa legislativă la comisie, pentru o nouă dezbatere.  

După reexaminare, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, urmând a se întocmi 
în acest sens raport înlocuitor de respingere.  

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, prevăzut pe 
ordinea de zi la pct.7, în fond.  

Acest proiect de lege a fost retrimis la comisie de către plenul Camerei 
Deputaţilor, pentru o nouă dezbatere.  

Reexaminarea a avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, 
doamna Maria Mariţescu - director şi doamna Nicoleta Iliescu - consilier. 
  După dezbateri, la care şi-au expus punctele de vedere atât membrii comisiei, cât 
şi reprezentanţii instituţiei interesate, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se menţină punctul 
de vedere iniţial al comisiei, transmis prin raportul favorabil nr.534  din 22.09.2004. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.4, în fond.  

La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna Maria 
Mariţescu - director şi doamna Nicoleta Iliescu - consilier. 

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege cu un 
amendament admis. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu un amendament admis.  

În ceea ce priveşte examinarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, prevăzut la pct.1, în fond pe ordinea de zi, aceasta a fost 
amânată pentru o şedinţă ulterioară.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
prof. univ. dr. Ion Neagu  

 


