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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 26.10.2005 
Nr. 31/895 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 25 - 26 octombrie 2005  

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a desfăşurat  lucrările în  zilele de  25 - 26 octombrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei în ziua de 25 octombrie 2005 au fost prezenţi 
următorii  deputaţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra 
Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, 
Gheorghe Sârb, Timiş Ioan, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean, 
iar în ziua de 26 octombrie 2005 au fost prezenţi: Sergiu Andon, Cornel Ştirbeţ, 
Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Dragoş 
Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean, din totalul de 25 de  membrii ai 
Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
    I.  ÎN FOND: 
                   1. Reexaminarea prevederilor din Legea privind sănătatea reproducerii şi 
reproducerea umană asistată medical, constatate ca fiind neconstituţionale prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 418 din 18 iulie 2005 (P.L. 217/2003). 
  2. Proiectul de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator (P.L.X 470/2005). 
  3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Scrisoarea de 
Înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 
iulie 2001, între Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 
septembrie 2005 (P.L.X 481/2005) - şedinţă comună cu Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională.  
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  4. Proiectul Legii camerelor de comerţ şi industrie din România (P.L.X 
482/2005) – şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
 
 
  II. ÎN AVIZARE: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali (P.l. x 377/2005). 

2. Propunerea legislativă "Legea Curţii de Conturi" (P.l. x 378/2005). 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (P.l. x 382/2005). 
4. Propunerea legislativă privind constituirea zonelor metropolitane (P.l. 

x 391/2005). 
5. Propunerea legislativă privind modificarea art.10, alin.(1) literele a) şi 

b) din Legea nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic (P.l. x 
392/2005). 

6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii 
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (P.l. x 393/2005). 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (P.l. x 394/2005). 

8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii statutului 
personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141(P.l. x 427/2005). 

9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii statutului 
personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) la art.128 (P.l. x 428/2005). 

10. Propunerea legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Pantelimon, judeţul Ilfov (P.l. x 429/2005). 

11. Propunerea legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Măgurele, judeţul Ilfov (P.l. x 430/2005). 

12. Propunerea legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Bragadiru, judeţul Ilfov (P.l. x 431/2005). 

13. Propunerea legislativă pentru încheierea unui Memorandum între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, privind înfrăţirea unităţilor 
administrativ-teritoriale dintre cele două state (P.l. x 432/2005). 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii (P.L. X 438/2005). 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice (P.L. X 443/2005). 

16. Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr. 300/2004 
privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent (P.L. X 457/2005). 

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
36/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2000 privind 
autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, 



 3

de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de 
dezmembrare a vehiculelor uzate (P.L. X 458/2005). 

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 
privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere 
a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse 
controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la 
frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor 
provenind din ţările terţe (P.L. X 459/2005). 

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (P.L. X 460/2005). 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor 
de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD (P.L. X 
461/2005). 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Handicap (P.L. X 462/2005). 

22. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 160 din Legea 
nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale (P.l. x 463/2005). 

23. Propunerea legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele 
de creştere a preţurilor astfel încât să fie acoperită 100% creşterea preţurilor în 
perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut preţurile (P.l. 
x 464/2005). 

24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(3) al 
articolului 53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată şi completată 
prin OUG nr.93/2004 şi aprobată prin Legea nr.583/2004 (P.l. x 465/2005). 

25. Propunerea legislativă privind modificarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, republicată (P.l. x 466/2005). 

26. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 (P.l. x 467/2005). 

27. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 şi 4 din Legea 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 
1950-1961 (P.l. x 468/2005). 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (P.l. x 
471/2005). 
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29. Propunerea legislativă privind transporturile rutiere (P.l. x 472/2005). 
30. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare (P.L. X 
477/2005). 

31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi  funcţionarea Sistemului 
Informatic Naţional de Semnalări  (P.L. X 478/2005). 

32. Proiectul de Lege privind securizarea creanţelor (P.L. X 479/2005). 
33. Proiectul de Lege privind obligaţiunile ipotecare (P.L. X 480/2005). 

 
 
  III. Şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului – 26 
octombrie 2005 orele 1400. 
  -  Proiectul  Legii  bugetului de stat pe anul 2006  (nr.  51/1072/2005).  
 
 
  Şedinţa Comisiei a început în ziua de 25 octombrie 2005 cu dezbaterea 
pct. 1, al ordinii de zi, referitor la reexaminarea prevederilor din Legea privind 
sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, constatate ca fiind 
neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 418 din 18 iulie 2005.  

 La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitată din partea 
Ministerului Sănătăţii, doamna Andrea Szakacs, consilier juridic în cadrul 
Secretariatul de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul. 

 Domnul deputat Augustin Zegrean, în calitate de raportor, a făcut unele 
precizări în legătură cu textele supuse reexaminării, precizând că a încercat să 
adapteze articolele vizate de Decizia Curţii Constituţionale. 

 Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, a solicitat ca prevederile 
declarate neconstituţionale să se dezbată pe fond mai întâi la Comisia de sănătate şi 
familie, care este comisia de specialitate, şi apoi la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi.  

 Domnul deputat Augustin Zegrean a arătat că prin Decizia Curţii 
Constituţionale suntem sesizaţi din punct de vedere al constituţionalităţii şi nu din 
punct de vedere medical. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea formulată de domnul deputat Petru Călian, care a fost respinsă în urma 
votului exprimat (7 voturi pentru susţinerea propunerii şi 11 voturi împotrivă). 

 În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat 
Cornel Ştirbeţ, vicepreşedintele Comisiei. 

 Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului pct. 1 referitor la art. 2, alin. (1) şi (2), aşa cum a fost 
modificat de către domnul deputat Augustin Zegrean. Acesta a fost adoptat cu 
majoritate de voturi aşa cum a fost modificat potrivit amendamentului Comisiei (16 
voturi pentru şi 2 abţineri). 
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 La pct. 2, referitor la art. 3, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru şi 2 abţineri) textul astfel cum a fost reformulat de deputat Augustin 
Zegrean.  

 Pct. 3, referitor la art. 5, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi 
pentru şi 2 abţineri) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 4, referitor la art. 7, alin. (6) a fost adoptat cu majoritate de voturi 
(16 voturi pentru şi 2 abţineri) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 La pct. 5, referitor la art. 10, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru şi 2 abţineri) textul propus de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 La pct. 6 a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 2 
abţineri) textul propus de domnul deputat Augustin Zegrean, amendat de Comisie. 

 Pct. 7, referitor la art. 13, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi 
pentru şi 2 abţineri) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 8, referitor la art. 15, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi 
pentru şi 2 abţineri) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 9, referitor la art. 17, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi 
pentru şi 2 abţineri) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 10, referitor la art. 21, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru şi 2 abţineri) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 La pct. 11, referitor la art. 22, a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 
voturi pentru şi 2 abţineri) textul astfel cum a fost amendat de domnului deputat 
Augustin Zegrean. 

 La pct. 12, referitor la art. 23 a fost adoptat cu majoritate de voturi (17 
voturi pentru şi 1 abţinere) forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 13, referitor la art. 24, a fost adoptat cu majoritate de voturi (17 
voturi pentru şi 1 abţinere) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 14, referitor la art. 25, a fost adoptat cu majoritate de voturi (17 
voturi pentru şi 1 abţinere) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 La pct. 15, referitor la art. 26, a fost adoptat cu unanimitate de voturi  
textul propus de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 16, privind art.29, a fost adoptat cu majoritate de voturi (17 voturi 
pentru şi 1 abţinere) în forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 La pct. 17, referitor la art. 30, alin. (2) textul propus de domnul deputat 
Augustin Zegrean a fost adoptat cu majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 2 
abţineri). 

 La pct. 18, referitor la Cap. IV (art.32), a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi propunerea de eliminare formulată de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Pct. 19, referitor la art. 35, a fost adoptat cu unanimitate de voturi în 
forma propusă de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 La pct. 20, referitor la art. 36, a fost adoptat cu unanimitate de voturi  
textul propus de domnul deputat Augustin Zegrean. 

 Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a supus la vot modificările aduse la 
această lege ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale, membrii Comisiei hotărând 
cu majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 2 abţineri) adoptarea acestora. 



 6

 Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu dezbaterea proiectului de Lege 
prevăzut la pct. 3, în fond, al ordinii de zi.  

 La dezbateri, au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi doamna 
Corina Artopolescu, expert IT. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii celor 
două Comisii, cât şi invitaţii. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Articolul unic al legii a fost adoptat cu unanimitate de voturi în forma 
propusă de iniţiator. 

 Supusă la vot legea în ansamblul său a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă separată, cu examinarea 
proiectelor de lege şi propunerilor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct . II, în 
avizare. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 31, în avizare, în urma 
dezbaterilor ce au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, menţionaţi mai sus, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Referitor la propunerile legislative prevăzute la pct. 1 şi 3 în avizare, în 
urma votului exprimat s-a hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) scoaterea 
de pe ordinea de zi. Domnul deputat Augustin Zegrean a propus să se solicite Biroului 
Permanent repartizarea acestor propuneri legislative, precum şi a propunerii prevăzută 
la pct. 7, în avizare, pentru dezbatere în fond la Comisia juridică. Supusă la vot 
această propunere a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  

În urma opiniilor exprimate cu privire la stadiul procesului de legiferare 
referitor la această iniţiativă legislativă, domnul deputat Sergiu Andon, a supus la vot 
reluarea votului privind aceste puncte ale ordinii de zi, membrii Comisiei hotărând, cu 
majoritate de voturi, reluarea votului (11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 
abţinere). 

Domnul deputat Sergiu Andon a supus la vot propunerea domnului 
deputat Andras Levente Mate de avizare negativă a iniţiativei prevăzute la pct. 1, în 
avizare. În urma votului majoritar exprimat (1 abţinere) s–a hotărât avizarea negativă.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 3 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă, cu majoritate de voturi   
(1 abţinere).   

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (15 voturi pentru 
aviz negativ, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere), avizarea negativă a acestuia. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 2 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abţineri) amânarea pentru o şedinţă 
ulterioară. 
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Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 4, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 5 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 1 abţinere), avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 6 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 9, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 10 în avizare, în 
urma dezbaterilor s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 11 în avizare, în 
urma dezbaterilor s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 13, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă a acesteia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 14,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 15 în avizare, s-a hotărât 
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.  

La proiectul de lege prevăzut la pct. 16, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 18, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 19, în avizare, în urma 
dezbaterilor, acesta a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 20,  în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

Referitor la iniţiativa legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a acesteia.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 22, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu majoritate de voturi (4 abţineri).  



 8

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 23, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 
avizarea negativă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, în 
urma dezbaterilor, aceasta a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi, cu 
precizarea ca la dezbaterile pe fond să se ţină seama de observaţiile şi propunerile 
Guvernului. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 25, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă a acesteia. 

În privinţa propunerii legislative prevăzută la pct. 26, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă a acesteia. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 27, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea negativă cu unanimitate de voturi.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 28, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
negativă a acesteia. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 29, în avizare, în 
urma dezbaterilor, acesta a fost avizată negativ cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 30, în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acestuia. 

În privinţa iniţiativei legislative prevăzută la pct. 32, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a acesteia. 

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 33, în avizare, s –a hotărât 
avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 Comisia şi – a continuat lucrările cu dezbaterea proiectului de lege 
prevăzut la pct. 2, în fond, al ordinii de zi. 

 Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat, a solicitat 
amânarea pentru o şedinţă ulterioară. Supusă la vot această propunere a fost adoptată 
cu majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă). 

 Domnul deputat Petre Ungureanu a fost desemnat să realizeze un 
centralizator al amendamentelor depuse cu privire la acest proiect de lege, în urma 
votului exprimat (15 voturi pentru şi 1 vot împotrivă). 

 Pct. 4, în fond, al ordinii de zi, a fost amânat pentru  o şedinţă ulterioară, 
conform solicitării scrise a Comisiei pentru industrii şi servicii, care este sesizată spre 
dezbatere în fond alături de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice a Senatului, cu dezbaterea iniţiativei 
legislative prevăzută la pct. III, al ordinii de zi, referitor la proiectul  Legii  bugetului 
de stat pe anul 2006. Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul 
senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele Comisiei juridice de la Senat. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Curţii 
Constituţionale doamna Ruxandra Săbăreanu, secretar general şi domnul Vasile 
Zecheru, director general, din partea Consiliului Superior al Magistraturii domnul 
Liviu Pârvu, secretar general şi Rodica Zahana, director economic, din partea Înaltei 
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Curţi de Casaţie şi Justiţie doamnele Lidia Bărbulescu, vicepreşedinte şi Manuela 
Nedelea Cazacu, manager economic, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice 
doamna Elena Doina Dascălu, secretar de stat şi domnul Moise Popescu, director 
general. 
  Au luat cuvântul atât membrii celor două Comisii juridice, cât şi invitaţii, 
care au făcut propuneri de modificare. 
  Reprezentanta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Lidia 
Bărbulescu, a precizat în cuvântul luat că sumele solicitate au fost primite, găsind 
înţelegere la Ministerul Finanţelor, însă solicită suplimentarea schemei de personal cu 
20 de posturi de personal auxiliar de specialitate, fără angajarea Ministerului 
Finanţelor Publice din punct de vedere bugetar.  
  Doamna Elena Doina Dascălu, secretar de stat la Ministerul Finanţelor 
Publice a arătat că nu susţine această propunere datorită supradimensionării 
cheltuielilor de personal. 
  Domnii parlamentari Sergiu Andon, Florin Iordache, Antonie Iorgovan şi 
Doru Liviu Bindea au precizat în cuvântul luat că susţin această propunere ca 
amendament. Domnii deputaţi Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Gheorghe Gabor 
au arătat că susţin punctul de vedere expus de reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice. 
  Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot amendamentul domnilor parlamentari Sergiu Andon, Florin Iordache, Antonie 
Iorgovan şi Doru Liviu Bindea, care a fost respins în urma votului majoritar exprimat.  
Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de buget pe anul 2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
Membrii celor două Comisii juridice au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă. 
  În continuare s-a trecut la discutarea secţiunii din proiectul de buget 
privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cuvântul luat reprezentanţii acestei 
instituţii au solicitat suplimentarea schemei de personal cu 36 de posturi, precum şi a 
bugetului alocat cu 23 miliarde de lei vechi.  
  Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au arătat că nu susţin 
această propunere. 
  Domnul deputat Florin Iordache, susţinut şi de domnul senator Doru 
Liviu Bindea au arătat că îşi însuşesc acest amendament pe care îl susţin. 
  Domnul deputat Petre Ungureanu a solicitat lămuriri de la reprezentanţii 
C.S.M. în legătură cu sumele încasate de această instituţie din taxele de examen 
susţinut de candidaţi pentru intrarea în magistratură, cuantumul acestora şi dacă 
membrii C.S.M. primesc salariu şi la locul de muncă de unde sunt detaşaţi. 
  Reprezentantul C.S.M. a precizat că acest cuantum se ridică la cca. 20 
miliarde lei, însă au o destinaţie diferită, respectiv pentru efectuarea plăţii cadrelor 
didactice şi a magistraţilor care participă la examenele organizate de instituţie, precum 
şi pentru alte nevoi. De asemenea, a mai precizat că magistraţii C.S.M. au dreptul la 
indemnizaţii şi la spor din bugetul C.S.M. 
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  Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot amendamentul privind suplimentarea numărului de posturi şi a bugetului alocat, 
care a fost respins cu majoritate de voturi. Supusă la vot, propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de buget pe anul 2006 pentru C.S.M., în forma din proiectul 
de lege, a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
  Şedinţa a continuat cu examinarea secţiunii din proiectul de buget pe 
anul 2006 pentru Curtea Constituţională.  

          În cuvântul luat, doamna Ruxandra Săbăreanu reprezentanta Curţii 
Constituţionale a solicitat modificarea structurii interne a cheltuielilor de personal, 
fără afectarea cuantumului total alocat prin proiectului de lege, pentru o mai bună 
utilizare a fondurilor primite.  

 Domnul deputat Gheorghe Gabor a precizat că susţine propunerea 
formulată. De asemenea, această propunere a fost susţinută şi de reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice. 

 Domnul senator Peter Eckstein Kovacs, preşedintele de şedinţă, a supus 
la vot amendamentul, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de buget pe anul 2006 pentru Curtea Constituţională a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Întrucât timpul alocat acestor dezbateri a fost epuizat, preşedintele de 
şedinţă a declarat lucrările închise.  

 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 


