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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 12.01.2001
Nr.        121/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 10 ianuarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 10 ianuarie 2001.

La lucrări au fost prezenţi toţi membrii comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel

Olteanu – preşedintele comisiei.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
 1. Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor
ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (nr.690/2001) - procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr.36/1995 (nr.567/2000) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor
liberale (nr.259/1999).
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Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectului de lege
prevăzut la punctul 1, în fond, al ordinii de zi.

La  lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din
partea Ministerului Justiţiei, domnii Alexandru Ivanov – secretar de stat,
Marian Nicolae – director şi doamna Adina Vlăsceanu – şef serviciu şi
Nicoleta Iliescu – consilier.

Domnul secretar de stat Alexandru Ivanov  a precizat
necesitatea corelării unor reglementări adoptate prin ordonanţe şi ordonanţe
de urgenţă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament în şedinţa din 28
decembrie 2000, motiv pentru care s-a decis suspendarea aplicării sau
abrogarea unor ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă.

Au fost analizate de către membrii comisiei ordonanţele
prevăzute în Anexa nr.1, a căror aplicare se suspendă, precum şi cele
prevăzute în Anexa nr.2, a căror aplicare  se suspendă pe o perioadă de 90 de
zile.

De asemenea, a fost examinat art.2 al ordonanţei prin care  se
abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.230/2000 privind organizarea şi
funcţionarea fondurilor universale de pensii.

Amendamentul formulat de domnul deputat Emil Boc, privind
eliminarea pct.18 din Anexa nr.1 a fost respins.

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare,
proiectul de lege în forma prezentată. În acest sens se va întocmi raport
favorabil.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de lege
prevăzut la pct.2, în fond al ordinii de zi.

La lucrările şedinţei au mai participat, în calitate de invitaţi, din
partea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, domnii Viorel Dumitru Mănescu
– preşedinte şi Mircea Ionescu – vicepreşedinte.

Au avut loc discuţii cu caracter general în care şi-au expus
punctul de vedere, atât invitaţii, cât şi membrii comisiei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate
de voturi să propună  plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestui
proiect de lege pentru următoarele considerente:

- se încalcă principiile Recomandării Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei privind ameliorarea accesului la justiţie al persoanelor în
situaţie de sărăcie – R/93/1;

- se încalcă principiile procedurale privind executarea silită a
creanţelor;
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- formularea textului este ambiguă şi susceptibilă de
interpretare, mai ales  cu privire la competenţa notarului, a procedurii
notariale privind tratamentul juridic al creditorului urmăritor şi debitorului
urmărit, precum şi la stabilirea cu obiectivitate a existenţei şi exigibilităţii
creanţei.

În acest sens, urmează a se întocmi raport de respingere.
Dezbaterile la proiectul de lege prevăzut la pct.3, în fond, al

ordinii de zi, au fost amânate  pentru şedinţa din zilele de 11 – 12 ianuarie
2001.

P R E Ş E D I N T E,                                S E C R E T A R,

     Ionel Olteanu                                       Carmen Dumitriu


	Ionel Olteanu                                       Carmen Dumitriu

