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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 07.02.2001
Nr. 243/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 7 februarie 2001.

Comitetul ordinii de zi, ca urmare a  solicitării Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi, a aprobat cu adresa nr.1/06.02.2001 desfăşurarea şedinţei comisiei în ziua
de 7 februarie 2001, în acelaşi timp cu cea a plenului Camerei Deputaţilor.

Această solicitare a fost determinată de volumul şi urgenţa lucrărilor transmise
spre dezbatere, comisiei juridice.

La şedinţă a participat, pe lângă membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi a Camerei Deputaţilor, domnul deputat Cătălin Popescu, membru al
Grupului parlamentar al P.D.S.R.

În conformitate cu art.48 alin.4 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acesta
a fost împuternicit de către liderul Grupului parlamentar al P.D.S.R., domnul deputat
Viorel Hrebenciuc, să participe la şedinţa comisiei, în locul domnului Petre
Chirobocea.

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul deputat Ionel Olteanu,
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de judecător la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului în numele României � şedinţă comună cu comisia
similară a Senatului;

II. Examinarea unor cereri adresate Biroului permanent, prin care se solicită
cumulul  calităţii de deputat cu alte funcţii.

III. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2000

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi
de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate (nr.398/2000).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii (nr.17/2000).
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea
judecătorească (nr.55/2001) - procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/1999
privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea
judecătorească (nr.50/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.290/2000 privind modificarea articolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi pentru
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.13/1998 privind modificarea şi completarea
Codului de procedură civilă (nr.44/2001) - procedură de urgenţă.

IV. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi

Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000 (nr.552/2000).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/1997 pentru modificarea şi completarea Legii privatizării societăţilor comerciale
nr.58/1991 (nr.113/1997) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin
vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora (nr.548/2000) - procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/1994 privind valorile
mobiliare şi bursele de valori (nr.649/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale (nr.665/2001) - procedură de
urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.269/2000 privind urmărirea şi controlul post-privatizare a societăţilor comerciale
(nr.677/2001) - procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.255/2000
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul
Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială
�GEROM� S.A. Buzău (nr.667/2001) - procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.186/2000
pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 şi art.112 din Ordonanţa Guvernului
nr.118/1999 privind achziţiile publice (nr.592/2000) - procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural (nr.5/2001).

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă nr.6/2001
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul
2001 (nr.8/2001) - procedură de urgenţă.

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi  organizatorice
referitoare la constituirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele
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două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000 (nr.28/2001) -
procedură de urgenţă.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.182/2000 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare şi
salvare pe mare dintre statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara la 27 noiembrie
1998 (nr.29/2001) - procedură de urgenţă.

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din România şi
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind înfiinţarea lucrărilor de
reparaţii, amenajării şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de
Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000 (nr.30/2001) -
procedură de urgenţă.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea participării Consiliului Naţional al
Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în
Domeniul Audiovizualului E.P.R.A. (nr.31/2001) - procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de Finanţare şi a Memorandumului
de Înţelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de cooperare
transfrontalieră 1996 România - Ungaria, semnate la Bucureşti la 7 mai 1997
(nr.32/2001) - procedură de urgenţă.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr.9, semnat la Varşovia la 15
noiembrie 2000, la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la
Cracovia la 21 decembrie 1992 (nr.33/2001) - procedură de urgenţă.

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului  nr.4 privind definirea noţiunii
de produse originare  şi metodele de cooperare administrative, anexă la Acordul
European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile
Europene şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte (nr.34/2001) - procedură de
urgenţă.

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.278/2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare
Economică, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2000 (nr.35/2001) - procedură de
urgenţă.

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate
ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia (nr.38/2001) - procedură de urgenţă.

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.294/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare
Profesională, precum şi a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurării sociale (nr.39/2001) - procedură de urgenţă.

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a
instalaţiilor, echipamentelor şi a dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de
transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (nr.41/2001) - procedură de
urgenţă.
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22. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.293/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a
instalaţiilor, echipamentelor şi a dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de
transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (nr.42/2001) - procedură de
urgenţă.

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind  responsabilitatea
ministerială (nr.43/2001) - procedură de urgenţă.

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea
Secretariatului General al Guvernului (nr.45/2001) - procedură de urgenţă.

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei,  cultelor, cinematografiei
şi dreptului de autor (nr.47/2001). - procedură de urgenţă.

26. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul “Memorial pour la
Paix” din Caen, Franţa (nr.51/2001) - procedură de urgenţă.

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate
S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
(nr.52/2001) - procedură de urgenţă.

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000
privind statutul şi regimul refugiaţilor în România (nr.53/2001) - procedură de
urgenţă.

29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Culturii, din Patrimoniul Societăţii Comerciale Parc-Turism - S.A., a
unui imobil monument istoric (nr.54/2001)- procedură de urgenţă.

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea  şi ambalarea  substanţelor şi preparatelor
chimice periculoase (nr.56/2001) - procedură de urgenţă.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a început
lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului, întrucât ambele comisii au fost sesizate cu
examinarea listei de candidaţi pentru postul de judecător la Curtea  Europeană a
Drepturilor Omului în numele României, propusă de ministrul justiţiei, doamna
Rodica Mihaela Stănoiu.

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de preşedinţii celor două comisii
juridice, respectiv, de către domnul deputat Ionel Olteanu şi domnul senator Aristide
Roibu.

În cursul dezbaterilor, domnul senator Ion Predescu şi-a exprimat opinia
privind necesitatea audierii celor 3 candidaţi propuşi pentru această funcţie.

Faţă de acest punct de vedere, au luat cuvântul domnii deputaţi: Ion Neagu,
Ionel Olteanu, Liviu Negoiţă, Ion Mogoş, Ion Timiş, precum şi domnii senatori
Octavian Opriş şi Aristide Roibu, care şi-au exprimat opiniile favorabile faţă de
pregătirea profesională recunoscută şi personalitatea acestora, ceea ce constituie o
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garanţie a îndeplinirii condiţiilor pentru alegerea ca judecător la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.

Din acest motiv şi ca urmare a  examinării dosarelor candidaţilor s-a hotărât,
prin vot, că nu este necesară audierea persoanelor înscrise pentru ocuparea postului de
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dat fiind şi faptul că acestea nu
au putut fi prezente la şedinţa comisiei din motive obiective.

În urma acestor  discuţii, cu 19 voturi �pentru� şi 2 �abţineri�, cele două
comisii juridice au hotărât să avizeze favorabil lista de candidaţi pentru funcţia de
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în următoarea ordine  de
preferinţă:

1.   Corneliu Bârsan
2. Roxana Munteanu
3. Viorel I. Anghel
În continuarea dezbaterilor, la propunerea domnului senator Aristide Roibu,

preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat,
s-au introdus pe ordinea de zi a şedinţei comune, următoarele proiecte de legi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.260/2000
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 (nr.670/2001);

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
(nr.671/2001);

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
(nr.682/2001).

Având în vedere obiectul proiectelor de legi menţionate mai sus , care impune
avizarea lor cu operativitate, membrii celor două comisii au hotărât examinarea lor în
această şedinţă.

Astfel, cu majoritate de voturi, cele trei proiecte de legi au fost avizate
favorabil.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a
continuat lucrările, în şedinţă separată, cu dezbaterea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.290/2000 privind modificarea
articolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea
şi completarea Codului de procedură civilă şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă
nr.13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă.

În calitate de invitaţi, au participat la dezbaterea acestui proiect de lege din
partea Ministerului Justiţiei, domnul Alexandru Ivanov -  secretar de stat şi doamna
Cristina Irimia � director adjunct.

După prezentarea de către domnul secretar de stat Alexandru Ivanov a
expunerii de motive cu privire la modificările de substanţă aduse Codului de
procedură civilă, unele dintre ele având în vedere introducerea unor reglementări
procesuale noi, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca acest proiect de lege să fie
supus spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, urmând a se
întocmi raport în acest sens.

În continuarea lucrărilor şedinţei, au fost dezbătute proiectele de legi pentru
care Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare.

În urma examinării acestora, membrii  comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea lor favorabilă.
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Pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.9/2001
privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului
de autor s-a recomandat comisiei sesizate în fond să ţină seama de observaţiile
Consiliului Legislativ.

Datorită organizării şedinţei de vot în plenul Camerei Deputaţilor concomitent
cu şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi a importanţei şi
complexităţii previzibile a dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative înscrise pe
ordinea de zi, pentru care comisia a fost sesizată în fond, următoarele proiecte de legi
au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară:
            1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2000
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi
de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii;

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea
judecătorească ;

4 . Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/1999
privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea
judecătorească;

Din acelaşi motiv, examinarea de către membrii Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi a unor cereri adresate Biroului Permanent, prin care un număr
de 19 deputaţi solicită cumulul calităţii de deputat cu alte funcţii a fost amânată pentru
şedinţa ulterioară.

      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,
    dr. Ionel Olteanu                                   Carmen Dumitriu
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