
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 21.02.2001
Nr. 306/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 19 � 21  februarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 19 � 21 februarie 2001.

 În temeiul prevederilor art.49 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comitetul ordinii de zi a aprobat cu adresa nr.7 din data de 14 februarie 2001,
desfăşurarea şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  în ziua de 19
februarie 2001, în acelaşi timp cu şedinţa plenului Camerei Deputaţilor.

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi a absentat 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 AVIZARE:

1.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1997
privind apărarea împotriva incendiilor (nr.40/2001);

2.        Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat (nr.46/2001);
3.    Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (nr.49/2001).
4.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă

nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind                          sprijinul
statului pentru salarizarea clerului � procedură de urgenţă � (nr.614/2000);

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/1998 � procedură de urgenţă �
(nr.615/2000);

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.215/1999 privind modificarea şi completarea  unor reglementări
referitoare la taxa pe valoarea adăugată � procedură de urgenţă � (nr.616/2000);
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7.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului
nr.70/1994 privind impozitul pe profit � procedură de urgenţă � (nr.618/2000);

8.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/1999 privind  acordarea de facilităţi fiscale
agenţilor economici � procedură de urgenţă � (nr.617/2000);

9.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.224/2000 pentru modificarea alin.1-3 ale art.37 din Legea Curţii Supreme de
Justiţie nr.56/1993 � procedură de urgenţă � (nr.647/2000);

      10.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999
privind auditul intern şi controlul financiar preventiv � procedură de urgenţă �
(nr.648/2000);

11.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar funcţionării Centrului
Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea
infracţionalităţii transfrontaliere � procedură de urgenţă � (nr.633/2000);

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.202/2000 privind finanţarea continuării şi finalizării lucrărilor pentru Centrul
Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) �
procedură de urgenţă � (nr.634/2000);

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului
nr.84/1995 � procedură de urgenţă � (nr.635/2000);

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2000
privind regimul produselor supuse  accizelor � procedură de urgenţă � (nr.637/2000);

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare � procedură de urgenţă �
(nr.605/2000).

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi pentru care comisia a fost sesizată spre avizare.

La dezbateri au fost avute în vedere expunerile de motive şi avizele
favorabile ale Consiliului Legislativ.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să acorde  aviz
favorabil pentru toate aceste proiecte de lege.

•
•        •
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Ca urmare a aprobării de către Comitetul ordinii de zi a desfăşurării
şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în acelaşi timp cu şedinţa plenului
Camerei Deputaţilor, în ziua de 20 februarie 2001, membrii comisiei s-au reunit şi au
examinat  următoarele proiecte de lege:

I. ÎN FOND:

1. Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
(nr.526/1999);

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile
de transport feroviar şi cu metroul (nr.24/2000).

II. ÎN AVIZARE:

  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare realizării de
construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren, proprietate privată a statului, situat în
comuna Voluntari, judeţul Ilfov � procedură de urgenţă � (nr.606/2000);

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.256/2000  privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către
Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare faţă de Banca Naţională   a României
rezultate din plata serviciului datoriei publice externe � procedură de urgenţă �
(nr.668/2001);

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.213/2000 privind suspendarea la plată a taxei pe valoarea adăugată şi a scutirii de la
plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în
cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei, Guvernului României �
procedură de urgenţă � (nr.642/2000);

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii
nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război � procedură de urgenţă � (nr.643/2000);

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase
de uz uman � procedură de urgenţă � (nr.644/2000);

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.222/2000 pentru modificarea art.82 din Ordonanţa Guvernului
nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare � procedură de urgenţă �
(nr.645/2000);

7. Poiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de  salarizare a
funcţionarilor publici � procedură de urgenţă � (nr.659/2000);

8.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.243/2000 privind protecţia atmosferei � procedură de urgenţă � (nr.658/2000);
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din Legea educaţiei fizice
şi sportului nr.69/2000 � procedură de urgenţă � (nr.655/2000);

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanţa Guvernului
nr.73/1999 privind impozitul pe venit � procedură de urgenţă � (nr.654/2000);

11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi
pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru
irigat, cu plata în produse  � procedură de urgenţă � (nr.653/2000);

12.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.232/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează
produse şi prestează servicii, pentru instituţiile publice din sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională � procedură de urgenţă �
(nr.652/2000).

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi  a absentat domnul deputat Acsinte Gaspar � Grupul parlamentar al P.D.S.R.

Lucrările şedinţei au fost conduse de către doamna deputat Florina
Ruxandra Jipa � vicepreşedintele comisiei.

Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute pe
ordinea de zi, la punctul II, în avizare,  care au fost analizate  în raport de expunerea
de motive şi  de avizul Consiliului Legislativ.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au avizat favorabil  aceste
proiecte de lege.

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege
privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.

La examinarea acestuia a participat, în calitate de invitat, domnul
Lucian Biro � preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor
Nucleare.

Au avut loc dezbateri cu caracter general la care şi-au exprimat punctul
de vedere atât preşedintele C.N.C.A., cât şi membrii comisiei. S-a subliniat faptul că,
obiectul proiectului de lege îl constituie reglementarea răspunderii civile pentru
repararea pagubelor rezultate din activităţi de utilizare a energiei nucleare în scopuri
paşnice, inclusiv reglementarea modalităţii de iniţiere a acţiunilor de despăgubire.

Promovarea proiectului de lege se înscrie în acţiunea de armonizare a
legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei, au hotărât ca dezbaterea pe
articole a proiectului de lege, concomitent cu discutarea amendamentelor formulate să
se desfăşoare în prezenţa reprezentanţilor ministerelor interesate, într-o şedinţă
ulterioară.

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor
fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul.

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, domnul Lucian Dobrescu � director
general adjunct şi doamna  Daniela Zgârcitu � director general adjunct.
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Acest proiect de lege are ca obiect  crearea cadrului legal de stabilire a
faptelor a căror săvârşire constituie contravenţii la reglementările privind siguranţa
circulaţiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor şi serviciilor în operaţiunile
de transport feroviar şi cu metroul, precum şi sancţionarea acestora.

După dezbateri cu caracter general asupra proiectului de lege, domnul
deputat Ion Neagu a solicitat iniţiatorilor reexaminarea abaterilor de la îndatoririle de
serviciu prevăzute în textul proiectului de lege,  pentru a se face o distincţie clară între
abaterile disciplinare şi faptele de natură contravenţională care depăşesc cadrul
raporturilor de muncă şi privesc încălcări ale instrucţiilor de circulaţie şi de siguranţă a
circulaţiei.

În susţinerea  propunerii de mai sus, domnul deputat Ion Neagu a
apreciat că, un număr mare dintre faptele prevăzute la art.2 din proiectul de lege pot
constitui infracţiuni şi nu contravenţii.

În urma examinării avizului Consiliului Legislativ şi considerând
justificate observaţiile domnului deputat Ion Neagu, domnii deputaţi Cornel Bădoiu,
Emil Boc şi Ionel Olteanu au propus revizuirea textului proiectului de lege şi
supunerea lui spre avizare Ministerului Justiţiei.

Faţă de aceste propuneri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă
ulterioară.

•
•        •

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat şedinţa în
ziua de 21 februarie 2001.

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi a absentat 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 AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.285/2000 privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca � procedură de urgenţă � (nr.687/2000);

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol �
procedură de urgenţă � (nr.613/2000);

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea şi completarea  Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor �
procedură de urgenţă � (nr.651/2000);



6

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor � procedură de urgenţă �
(nr.662/2000);

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele                        funcţii
prevăzute în anexele nr. I, II ,IV, şi V la Ordonanţa de urgenţă nr.24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază, pentru personalul contractual din sectorul
bugetar � procedură de urgenţă � (nr.664/2000);

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor                          bunuri
provenite din import � procedură de urgenţă � (nr.666/2000);

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.65/1998 privind salarizarea diplomaţilor modificată şi completată prin Ordonanţa
de  urgenţă nr.125/2000 � procedură de urgenţă � (nr.669/2000);

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.263/2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale
C.U.G. S.A. Cluj-Napoca � procedură de urgenţă � (nr.673/2000);

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1998 privind
dezvoltarea regională în România � procedură de urgenţă � (nr.676/2000);

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale
categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în
perioada noiembrie 2000 -  martie 2001 � procedură de urgenţă � (nr.678/2000);

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit � procedură de
urgenţă � (nr.679/2000);

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici
din domeniul transporturilor feroviare � procedură de urgenţă � (nr.681/2000);

13.     Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul
social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros S.R.L. Bucureşti � procedură de
urgenţă � (nr.685/2000);

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a
importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului Instalaţia de
anhidridă ftalică şi plastifianţi la Societatea Comercială OLTCHIM S.A. Râmnicu
Vâlcea � procedură de urgenţă � (nr.70/2001);

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităţilor de 1000
tone de benzină şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii
Moldova � procedură de urgenţă � (nr.71/2001);

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr.111/1996 privind
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desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare � procedură de urgenţă �
(nr.72/2001);

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.208/2000 pentru scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările
de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului
nr.211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi
externe pentru Ministerul Apărării Naţionale � procedură de urgenţă � (nr.73/2001);

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea
nr.40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne � procedură de
urgenţă � (nr.74/2001);

19.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului judeţean Iaşi a
creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeană Apă Canal Iaşi, cu
garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru
finanţarea obiectivului de investiţii Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi
dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi � procedură de urgenţă �
(nr.75/2001);

20. Propunerea legislativă pentru completarea art.5 şi a art.6 din
Legea nr.88/1993, republicată, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior
şi recunoaşterea diplomelor � procedură de urgenţă � (nr.80/2001);

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.88/2000 privind finanţarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor �
(nr.619/2000);

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.82/1998 privind
înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe � (nr.620/2000);

23.       Proiectul Legii drepturilor pacientului � (nr.631/2000);
24.       Proiectul Legii pâinii � (nr.632/2000);
25. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/1998

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată în
Monitorul Oficial al României partea I nr.511/18.X.2000 � (nr.6/2001);

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind salvarea,
adoptată la Londra la 28 aprilie 1989 � (nr.67/2001);

27.    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea şi
utilizarea Fondului special al drumurilor publice  � (nr.68/2001).

În urma examinării proiectelor de lege menţionate mai sus, membrii
comisiei au hotărât să solicite actualului Guvern punctul de vedere asupra acestora.

Faţă de această propunere, cu majoritate de voturi, membrii comisiei
au hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege prevăzute la  pct.1,  2     şi
4 � 27, pentru o şedinţă ulterioară.

Dezbaterile  au continuat cu examinarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea şi
completarea  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.3, în avizare
constatându-se următoarele:
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                        -    aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.231/2000 a fost
suspendată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.295/2000;

-  cu adresa nr.327/MRP/02.02.2001, Guvernul României a propus
respingerea prin lege a acestei ordonanţe;
                        -    Camera Deputaţilor a fost sesizată cu dezbaterea proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. În urma dezbaterilor în
plen, acesta a fost restituit la data de 6 februarie 2001, Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, în vederea reexaminării.

Faţă de aceste considerente, cu majoritate de voturi, membrii comisiei
au hotărât să propună respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.231/2000.

                   PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

               dr. Ionel Olteanu                              Carmen Dumitriu


