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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 16 ianuarie 2001
Nr.145/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 16 ianuarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 16 ianuarie 2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat domnii
deputaţi: Chirobocea Petre şi Timiş Ioan – Grupul parlamentar al P.D.S.R.,
precum şi domnul deputat Valeriu Stoica – Grupul parlamentar al P.N.L.

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 organizarea şi exercitarea
profesiilor liberale (nr.259/1999);

2. Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune
nucleare.(nr.526/2000).

II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.4/2001  privind scutirea temporară de la plata drepturilor de
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import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri  provenite din import
(nr.7/2001) – procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
(nr.684/2001) – procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.176/2000 pentru modificarea  art.4 din Ordonanţa
Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor
religioase din România (nr.566/2000) – procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.179/2000  privind  trecerea unităţilor militare de protecţie
civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi
modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr.106/1996, Ordonanţei
Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei
de urgenţă nr.14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă
pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre (nr.568/2000) – procedură de
urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie (nr.378/2000);

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.241/2000 privind  salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc
funcţii în afara Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care
acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României (nr.656/2001) –
procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.281/2000 pentru  prelungirea termenului prevăzut la art.25
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea
organizării şi finanţării activităţii de cercetare – dezvoltare (nr.683/2001) –
procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi
de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” – S.A.
(nr.680/2001) – procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse
petroliere (nr.663/2001) – procedură de urgenţă.
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Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea proiectului de Lege
privind organizarea şi exercitarea profesiilor liberale.

La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi: din
partea Ministerului Justiţiei, domnul Alexandru Ivanov – secretar de stat; din
partea Uniunii Scriitorilor de România, domnul Ronald Cotârlan - şeful
Departamentului Juridic; din partea Uniunii Naţionale  a Notarilor Publici,
domnul Viorel Mănescu – preşedinte; din partea Uniunii Medicilor din
România, domnul Mircea Cinteză – preşedinte şi domnul Liviu Fătu – avocat,
iar din partea Uniunii Avocaţilor, domnul Gheorghe Florea – vicepreşedinte.

Dezbaterile au început cu prezentarea de către domnul secretar de
stat Alexandru Ivanov  a oportunităţii creării unui cadru juridic general pentru
dezvoltarea profesiilor liberale. Importanţa practică a acestei reglementări a
aşa cum a rezultat din prezentare va permite organizarea şi exercitarea unor
asemenea profesii, şi în condiţiile absenţei unei legi speciale.

După formularea observaţiilor şi propunerilor cu caracter general,
făcute de către reprezentanţii acestor profesii, precum şi de unii dintre
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul secretar de stat
Alexandru Ivanov a apreciat că este necesară amânarea dezbaterii acestui
proiect de lege pentru actualizarea lui în raport de precizările făcute, pentru
corelarea acestuia cu  modificările intervenite în legislaţia internă, ulterior
elaborării proiectului, precum şi pentru armonizarea cu legislaţia europeană,
în materie.

Din acest motiv, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
decis amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind organizarea şi
exercitarea profesiilor liberale pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca
reprezentanţii profesiilor liberale să trimită iniţiatorului propunerile lor, care
să fie avute în vedere de către acesta la revizuirea textului proiectului de lege.

Dezbaterile au continuat cu examinarea proiectului de Lege
privind răspunderea civilă pentru daune nucleare. După discuţii cu caracter
general asupra oportunităţii acestui act normativ, membrii comisiei au
considerat că este necesară prezenţa la dezbateri a reprezentanţilor Comisiei
Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, precum şi a reprezentanţilor
Societăţii Naţionale “Nuclearelectrica” S.A.  De asemenea, se impune, ca
actualul Guvern să-şi precizeze, în scris, punctul de vedere faţă de acest
proiect de lege. Din aceste motive, cu majoritate de voturi, s-a hotărât
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectelor de lege
pentru care comisia a fost sesizată spre avizare.

După examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2001  privind scutirea temporară de
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la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri
provenite din import, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a acestuia.

În timpul dezbaterilor, domnul deputat Vasile Moiş, în numele
Grupului parlamentar al P.R.M., a propus amendarea proiectului de lege pe
aspecte de oportunitate. Amendamentul formulat este de competenţa Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectelor de lege
primite spre avizare, prevăzute în ordinea de zi, la punctele 2 – 9.

Cu majoritate de voturi, membrii Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi au hotărât avizarea favorabilă a acestora.

                PREŞEDINTE,                                 SECRETAR,
                 Ionel Olteanu                               Carmen Dumitriu


