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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 ziua de 20 octombrie 2005  

 
   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi- a desfăşurat  lucrările în  ziua de  20 octombrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Ioan Buda, Bogdan Liviu Ciucă, Traian Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe 
Gabor, Ion Gonţea, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Timiş Ioan, Dragoş 
Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean din totalul de 25 de  membrii ai 
Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Sergiu Andon, 
preşedintele Comisiei.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

I. Reanalizarea unor propuneri de modificare a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor (nr.35/464/2005), retrimise de Plenul Camerei. 
 
  II. Şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului. 
  -  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005     
(P.L. X 301/2005) – în avizare.  
 
   
  Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea pct. 1, al ordinii de zi, referitor 
la reanalizarea unor propuneri de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
retrimise de Plenul Camerei. 
  Membrii Comisiei au examinat textele art. 6, alin.(5), art.7 şi art.8, alin. 
(2) din Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor astfel cum au fost reformulate de către Comisia pentru 
regulament. În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate s - a trecut la vot. 

flori
Original



 2

La art. 6, alin. (5), s - a avizat textul propus de Comisia de regulament cu majoritate 
de voturi (13 voturi pentru şi 1 vot împotrivă). Art. 7 a fost avizat favorabil cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi la momentul exprimării votului. De asemenea, 
art. 8 a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi, în forma propusă de Comisia 
pentru regulament. 

          În acest sens urmează să fie transmis Comisiei pentru regulament avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei 
juridice a Senatului, pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2005, în vederea avizării.  
                    La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Consiliului 
Legislativ domnul Dragoş Iliescu, preşedinte şi doamna Stancu Mirela, contabil şef, 
din partea instituţiei Avocatul Poporului domnii Ioan Muraru, Avocatul Poporului şi 
Lapa Nicolae, secretar general, din partea Ministerului Public domnul  Torţolea 
Marius, manager economic, din partea Consiliului Superior al Magistraturii domnul 
Ion Mihalcea, secretar general şi Rodica Zaharia, director, din partea Ministerului 
Justiţiei domnul Costel Todor, secretar general adjunct, iar din partea Ministerului 
Finanţelor Publice doamna Elena Doina Dascălu, secretar de stat, doamna Gheorghiţa 
Oprea, director general şi domnul Moise Popescu,director general. 
  Au luat cuvântul atât membrii celor două Comisii juridice, care au 
solicitat lămuriri de la reprezentanţii ministerelor cât şi invitaţii. 
  Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, a supus votului membrilor Comisiilor reunite propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de lege. Prin votul majoritar exprimat (4 voturi 
împotrivă), membrii celor două Comisii juridice au hotărât avizarea favorabilă. 
  Domnul deputat Petre Ungureanu, susţinut de doamna deputat Liana 
Dumitrescu şi de domnii deputaţi Ioan Timiş, Augustin Zegrean, Traian Dobre şi Ioan 
Buda a solicitat întocmirea unei adrese către Consiliul Superior al Magistraturii prin 
care să se ceară informaţii privind destinaţia sumelor de bani încasate din taxa de 
înscriere la examenele de intrare în magistratură pe care le organizează această 
instituţie. Prin consens, membrii Comisiei au hotărât să fie transmisă o astfel de  
adresă care urmează să fie redactată de către domnul deputat Petre Ungureanu. 

Întrucât timpul alocat acestei şedinţe a fost epuizat, domnul preşedinte 
Sergiu Andon a declarat lucrările Comisiei închise.  

 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 


