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În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă nr.43/2002 
privind Parchetul Naţional Anticorupţie, trimisă cu adresa nr.P.l.x-159 din 25 
mai 2005, înregistrată sub nr.31/414 din 25.05.2005. 

În raport de obiectul său, ce vizează modificarea unei legi organice, 
propunerea legislativă face parte din categoria  legilor organice, potrivit 
prevederilor art.73 alin.(3) lit.l din Constituţia României, republicată. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, cu avizul 
nr.21/172  din 1.06.2005 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.579 din 23.05.2005 a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Obiectul de reglementare constă în instituirea în competenţa Parchetului 
Naţional Anticorupţie a unei atribuţii de verificare a respectării dispoziţiilor legale 
cu ocazia încheierii contractelor de privatizare, a comisioanelor date sau primite, 
precum şi a modului de îndeplinire a clauzelor contractuale.   

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a 
dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 1.06.2005. Membrii comisiei au 
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examinat expunerea de motive, textul iniţiativei legislative, avizul Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, precum şi avizul Consiliului Legislativ. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul  Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Ionel Didea, director. Iniţiatorii propunerii legislative, deşi au fost 
anunţaţi nu au participat la dezbateri. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai 
comisiei.  

Cu prilejul examinării, membrii comisiei au constatat că propunerea 
legislativă, deşi corespunde intereselor naţionale ale ţării în acest domeniu, are 
acelaşi scop cu pachetul de legi pe care Guvernul îl supune Parlamentului prin 
asumarea răspunderii. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 
sală. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie, republicată, şi ale art.86 alin.(2), 
pct.2 lit.f din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată.  
        În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie. 
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