
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 12.02.2001
Nr. 257/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 12 februarile 2001.

În temeiul prevederilor art.49 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comitetul ordinii de zi a aprobat cu adresa nr.5 din data de 9 februarie 2001,
desfăşurarea şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  în ziua de 12
februarie 2001,  în acelaşi timp cu şedinţa plenului Camerei Deputaţilor.

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi (22) au absentat domnii deputaţi Ion Mogoş şi Valeriu Stoica � Grupul
parlamentar al P.N.L., precum şi domnul deputat Acsinte Gaspar � Grupul
parlamentar al P.D.S.R.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

ÎN FOND:
1.  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.

2. 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.

Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi
completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească.

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.
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Constatând că, amendamentele domnilor deputaţi Szekely Ervin Zoltan
şi Bădoiu Cornel sunt depuse tardiv, fiind înregistrate la comisia juridică, sesizată
în fond, după împlinirea  termenului prevăzut de art.108 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât, prin consens, că acestea nu pot fi
examinate.

Ca urmare a exprimării punctelor de vedere de către membrii comisiei
şi de către reprezentantul Guvernului, s-a apreciat că modificările aduse Legii
nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească  prin Ordonanţa nr.179/1999, sunt
oportune şi vizează optimizarea cadrului legislativ în domeniul reformei justiţiei.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,
proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, în şedinţa din 18 ianuarie 2001.

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  a continuat cu
dezbaterea pct.2 al ordinii de zi, respectiv  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.

Membrii comisiei şi domnul secretar de stat Alexandru Ivanov şi-au
exprimat opiniile cu privire la obiectul Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului
nr.15/2000 şi au apreciat că aceasta nu se mai justifică, deoarece:

-  reglementările propuse prin Ordonanţa nr.15/2000 au fost preluate în
cuprinsul proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea
judecătorească;

 - asupra acestui proiect de lege Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a întocmit raportul favorabil nr.55 din 12 februarie 2001.

În urma acestor discuţii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,
proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.15/2000, în forma adoptată de Senat în şedinţa din 18 ianuarie 2001. În acest
sens se va întocmi raportul comisiei.   

           PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,
         dr. Ionel Olteanu                                  Carmen Dumitriu


