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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

Bucureşti, 15.05.2007 
Nr. 31/614 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 

zilele de 14-15 mai 2007 
    
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 14 mai 2007, fiind prezenţi următorii domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin 
Iordache, Ioan Timiş, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, 
Răzvan Bobeanu, Cristian Sorin Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ioan Ghişe, Mircea 
Grosaru, Andras Levente Mate, Eugen Nicolicea, Florentina Toma şi Sorin Gabriel 
Zamfir. Au absentat domnii deputaţi: Traian Dobre, Ion Gonţea, Tiberiu Bărbuleţiu, 
Lucian Augustin Bolcaş, Daniel Buda, Cristian Valeriu Buzea, Liviu Bogdan Ciucă, 
Liana Dumitrescu, Victor Viorel Ponta, Tamas Sandor, Gheorghe Sârb şi Augustin 
Zegrean. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 şi 85 din Legea 59/1934 
asupra cecului P.l.x 932/2006 – fond 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 - 
Codul familiei, republicată P.L.x 149/2007 – fond 

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

4. Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată 
P.L.x 44/2007 – fond 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană P.L.x 192/2007 – fond 

6. Proiectul de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor 
aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea 
în cartea funciară a terenurilor agricole deţinute în baza titlurilor de proprietate sau a 
oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică şi pentru scoaterea terenurilor 
extravilane din circuitul agricol P.L. x 198/2007 – fond 
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2007 
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei 
P.L. x 230/2007 fond  

8. Propunerea legislativă privind Legea camerelor de comerţ şi industrie în 
România P.l. x 294/2007 – fond 

9. Propunerea legislativă privind profesiile liberale P.l. x 931/2006 – fond 
10. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă P.L. 
x 43/2007 – fond 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic P.l.x 
502/2006 – fond 

12. Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice P.l.x 
503/2006 – fond 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii P.L. x 277/2007 – fond 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Titlului XI din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente P.l. x 266/2007 – fond 

15. Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 P.l 
x 268/2007 – fond 

16. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 P.l. x 309/2007 – fond 

17. Propunerea legislativă privind participarea României la procesul 
decizional din cadrul Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de 
Uniunea Europeană P.l. x 310/2007 – fond 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 
române nr.21/1991, republicată P.l. x 317/2007 – fond 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia P.l. x 96/2007 – fond 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 142/2004 
privind modificarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea 
României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 P.l. x 199/2007 – fond 

21. Propunerea legislativă privind "Codul silvic" P.l. x 265/2007 - aviz 
22. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 
nr.21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în 
patrimoniul regiilor autonome de interes local P.l. x 306/2007 - aviz 

23. Proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea 
pensionarilor cu venituri reduse P.l.x 311/2007 – aviz 
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24. Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor P.L.x 312/2007 – aviz 

25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I P.l.x 313/2007 – aviz 

26. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), 
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale P.l.x 314/2007 – aviz 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia 
centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile 
consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare P.l. x 315/2007 – aviz 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii P.l. x 316/2007 – aviz 

29. Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor 
scoase din rezerva de mobilizare de către filialele C.N. "ROMARM" S.A. aferente 
perioadei 1991-2003 P.L. x 318/2007 – aviz 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea 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 320/2007 – aviz 

31. Proiectul 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 – 
aviz 

32. Proiectul de Lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative 
din domeniul sistemului naţional de decoraţii P.L. x 322/2007 – aviz 

33. Proiectul de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat 
tinerilor şi familiilor de tineri la închirierea locuinţei P.L. x 323/2007 – aviz 

34. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor P.L. x 325/2007 – aviz 

35. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de pază de interes judeţean P.l. x 326/2007 – aviz 

36. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind 
Statutul asistentului social P.l. x 329/2007 – aviz 

37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² alin (1) 
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale P.l. x 330/2007 – aviz 

38. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale P.l. x 
331/2007 – aviz 

39. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea alineatului 1 al 
articolului 269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii P.l. x 332/2007 – aviz 
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40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.57 din 
30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi 
populaţiei pentru plata energiei termice P.l. x 333/2007 – aviz 

41. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Biroului Unic pentru depunerea 
formularelor privind obligaţiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor juridice şi ale altor entităţi care au calitatea de angajator P.l. x 336/2007 – 
aviz 

42. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate P.l. x 340/2007 – aviz 

43. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.236 din 
09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de 
cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical P.l. x 341/2007 – aviz 

44. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 
persoanelor cu handicap P.l. x 344/2007 – aviz 

45. Propunerea legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi 
completările ulterioare P.l. x 345/2007 – aviz 

46. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 
privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap P.l. x 
346/2007 – aviz 

47. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea OUG 
nr.50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private P.l. x 347/2007 – aviz 

48. Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 
P.l. x 350/2007 – aviz 

49. Propunerea legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat P.l. x 351/2007 – aviz 

50. Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din 
surse regenerabile şi neconvenţionale P.l. x 357/2007 – aviz 

51. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007 P.L. x 
352/2007 – aviz 

52. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor P.l. x 372/2007 – aviz 

53. Adresa Biroului permanent prin care se transmite scrisoarea Comisiei 
comune parlamentare de anchetă pentru verificarea informaţiilor furnizate cu privire la 
interceptarea comunicaţiilor referitoare la prezenţa unor procurori ai Parchetului 
General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie şi din Direcţia Naţională 
Anticorupţie la audieri în vederea clarificării unor aspecte din acest domeniu (Nr. 
589/BP). 
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54. Adresa Biroului permanent referitoare la atitudinea şi comportamentul 
manifestat de domnul deputat Cornel Ştirbeţ în ziua de 19 februarie 2007            (Nr. 
415BP). 

55. Cererea din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
referitoare la petiţia depusă de domnul Mareşi Dumitru, fost deputat în Parlamentul 
României în perioada 1992-1992 (Nr. 358). 

 
 
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. 21, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 23, în avizare,    Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 24, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 26, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, 
membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei sesizate în fond un aviz favorabil care cuprinde amendamente de tehnică 
legislativă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 29, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 34, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 35, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 36, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă prevăzută la pct. 37, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 38, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 39, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 40, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 41, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
favorabilă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 42, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 43, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 44, în avizare, în 
urma examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 45, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 46, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 47, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 48, în avizare, 
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 49, în avizare, Comisia a 
hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 50, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea negativă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 51, în avizare, Comisia a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, Comisia similară a Senatului avizând 
favorabil, de asemenea, cu unanimitate de voturi.     

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 52, în avizare,    
Comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a declarat 
încheiată şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deoarece timpul afectat 
dezbaterilor a fost epuizat, urmând ca punctele care nu au fost luate în discuţie să fie 
amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 

              PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                      Sergiu ANDON                                       George BĂEŞU 
 


