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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 6.12.2005 
Nr. 31/1039 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei extraordinare a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din 
 ziua de 6 decembrie 2005, ca urmare a hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor 

 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a desfăşurat  lucrările în  ziua de  6 decembrie 2005, orele 1100.  
  La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Sergiu Andon, 
Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, 
Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, 
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:  
 
             ÎN FOND: 
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor (P.l.x 486/2005)- Termen pentru depunerea 
raportului, 23 noiembrie 2005 – restituită pentru raport suplimentar. 
 
 
  Şedinţa extraordinară a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s - a 
desfăşurat în ziua de 6 decembrie 2005, orele 1100, ca urmare a deciziei Plenului 
camerei Deputaţilor, cu reexaminarea propunerii legislative pentru completarea Legii                
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, asupra căreia s - a întocmit 
raportul iniţial nr. 31/928 din data de 30.11.2005. 

 La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi Ana 
Huţanu, consilier juridic. 

 Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctul de vedere atât membrii 
Comisiei, cât şi invitaţii. 
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 Reprezentanta Ministerului Justiţiei a subliniat faptul că Guvernul nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Domnii deputaţi Augustin Zegrean şi Daniel Buda au precizat că nu 

susţin această iniţiativă legislativă, modificările propuse fiind incorecte şi fără 
corespondent în activitatea practică. 

Domnul deputat George Băeşu, în cuvântul luat,  a arătat că este necesar 
ca aceşti judecători şi procurori financiari să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi 
colegii lor de la instanţe. 

 Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus votului 
respingerea propunerii legislative. În urma votului exprimat, membrii Comisiei au 
hotărât cu majoritate de voturi (9 voturi pentru susţinerea propunerii de respingere şi 5 
voturi împotrivă) respingerea acestei iniţiative legislative. În acest sens se va întocmi 
raport de respingere, care va înlocui raportul iniţial. 

 Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, preşedintele de şedinţă a declarat 
lucrările închise, urmând a fi reluate, la orele 1400, în şedinţa săptămânală ordinară, 
conform programului Camerei Deputaţilor.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 


