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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 14.03.2001
Nr. 433/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

 din ziua de 14 martie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 martie  2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), a absentat
domnul deputat Acsinte Gaspar � Grupul parlamentar al P.D.S.R.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel
Olteanu - preşedintele comisiei, precum şi de doamna deputat Florina
Ruxandra Jipa � vicepreşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind extrădarea (nr.48/2001).

II.  ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.83/2000 pentru  modificarea şi completarea Legii
nr.50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din
organele autorităţii judecătoreşti (nr.123/2001).

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice (nr.124/2001).

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi
incidentelor din aviaţia civilă (nr.125/2001).
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4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.113/2000 privind modificarea alin.1 al art.103
din Legea pentru organizarea judecătorească nr.92/1992 (nr.142/2001) -
procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi
eliberarea cărţii de identitate a acestora,  în vederea admiterii în circulaţie
pe drumurile publice din  România  (nr.391/2000).

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre -
Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari (nr.392/2000).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea
echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate
la  vehicule rutiere (nr.393/2000).

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere,
înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere,
protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică
periodică (nr.394/2000).

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care
prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau desfăşoară activitate de
reconstrucţie a  vehiculelor rutiere  (nr.395/2000).

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale �Compania naţională
de transporturi aeriene române - TAROM� - S.A. (nr.586/2000).

11. 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).

12. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.273/2000 pentru modificarea Legii nr.101/1998
privind Statutul Băncii Naţionale a României (nr.130/2001) - procedură
de urgenţă.

13. Proiectul de Lege privind respingerea  Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.216/1999 pentru  modificarea Legii nr.189/1998
privind finanţele publice locale (nr.141/2001).

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea şi transmiterea,
fără plată, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din
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cadouri, devenite proprietatea privată a statului, aflate în administrarea şi
respectiv, în custodia Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat (nr.153/2001) - procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.184/1999 pentru completarea art.5 din Legea
nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria
Revoluţiei din decembrie 1989 (nr.154/2001) - procedură de urgenţă.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2000 pentru modificarea art.5 din Legea
apărării naţionale a României nr.45/1994 (nr.155/2001) - procedură de
urgenţă.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
(nr.156/2001) - procedură de urgenţă.

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea
financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
(nr.157/2001) - procedură de urgenţă.

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării
cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit
pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru
certificatele de depozit (nr.159/2001) - procedură de urgenţă.

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
(nr.160/2001) - procedură de urgenţă.

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.123/200 pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/1994, privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este
parte (nr.161/2001) - procedură de urgenţă.

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.194/2000 privind  exceptarea de la plata taxei
pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
(nr.162/2001) - procedură de urgenţă.

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia
lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala  Termoelectrică
Mintia - Deva (nr.164/2001) - procedură de urgenţă.



4

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de
consum lunar (nr.165/2001) - procedură de urgenţă.

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale (nr.166/2001) -
procedură de urgenţă.

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaţilor (nr.167/2001) - procedură de urgenţă.

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
(nr.168/2001) - procedură de urgenţă.

28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru
achiziţionarea metalelor neferoase, aliajelor acestora şi a deşeurilor
neferoase reciclabile (nr.169/2001) - procedură de urgenţă.

29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Apărării Naţionale (nr.170/2001) - procedură de urgenţă.

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
înţelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României şi
Guvernul Elveţiei şi a Înţelegerii asupra proiectului - Proiect elveţian
privind energia termică (Buzău, Paşcani), semnate la Bucureşti la 8
ianuarie 1999 (nr.171/2001) - procedură de urgenţă.

31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de  finanţare
PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul pentru reforma protecţiei sociale şi implementarea acquis-ului
comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la Bucureşti la 30
decembrie 1999 (nr.172/2001) - procedură de urgenţă.

          Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi, pentru care comisia a fost sesizată spre
avizare.

O parte dintre aceste proiecte de legi au fost adoptate de
Senat, Camera Deputaţilor fiind ulterior sesizată cu examinarea acestora.
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La dezbateri au fost avute în vedere avizele favorabile ale
Consiliului Legislativ, precum şi motivele promovării unor asemenea
proiecte de legi, urgenţa sau necesitatea adoptării lor.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să
acorde  aviz favorabil pentru toate proiectele de lege prevăzute la pct.1 �
31, în avizare.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de
Lege privind extrădarea, prevăzut la pct.I, în fond, al ordinii de zi.

Din partea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, au
participat la examinarea acestui proiect de lege,  în calitate de invitaţi,
domnul Alexandru Ivanov � secretar de stat, domnul Dinu Ianculescu -
consilier, doamna Liliana Ghica şi doamna Claudia Roman - consilieri.

La dezbaterea proiectului de lege au fost avute în vedere
avizele favorabile ale Comisiei pentru politică externă şi Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi avizul favorabil
al Consiliului Legislativ.

          Proiectul mai sus menţionat face parte din priorităţile
Guvernului şi a fost adoptat de Senat în sesiunea  extraordinară din
perioada 8-19 ianuarie 2001.

Iniţial, au avut loc discuţii cu caracter general la care şi-au
exprimat punctul de vedere atât iniţiatorul, cât şi membrii comisiei.

Domnul Dinu Ianculescu, reprezentantul Ministerului
Justiţiei, a precizat că acest proiect de lege este întocmit, în principal, în
temeiul conceptelor şi procedurilor Convenţiei europene de extrădare, la
care s-au făcut unele completări preluate din cele două protocoale
adiţionale la convenţie, din unele recomandări sau rezoluţii ale
Consiliului Europei şi din alte convenţii internaţionale.

În expunerea de motive, se precizează că, legea în vigoare,
Legea nr.4/1971 privind extrădarea, avînd numeroase reglementări
depăşite sau omisiuni esenţiale este necesar a fi abrogată şi înlocuită prin
acest proiect de lege supus dezbaterii.

După prezentarea generală a proiectului de Lege privind
extrădarea s-a trecut la dezbaterea pe articole a acestui proiect.

Au fost supuse discuţiei în comisie amendamentele de fond
formulate în scris de către domnii:Ion Neagu � deputat PDSR şi Emil
Boc � deputat PD.

După examinarea lor, o parte dintre acestea au fost adoptate
de membrii comisiei iar altele aparţinând domnului deputat Emil Boc, au
fost retrase de către acesta.

În timpul dezbaterilor, au mai fost prezentate oral
amendamente de fond de către domnii Ionel Olteanu şi  Cornel Bădoiu
(deputaţi PDSR), precum şi amendamente privind corelarea tehnico-
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legislativă, gramaticală şi lingvistică a proiectului de lege, formulate de
domnul Ştefan Cazimir- deputat PDSR.

În susţinerea amendamentelor prezentate oral, au luat
cuvântul domnii: Ioan Timiş (deputat PDSR), Ion Mogoş (deputat PNL),
Vasile Moiş (deputatPRM), precum şi doamnele: Minodora Cliveti
(deputat PDSR) şi Angela Bogea (deputat PRM).

În  urma supunerii la vot, toate aceste amendamente au fost
adoptate cu majoritate de voturi şi însuşite de comisie.

După dezbaterea tututor  amendamentelor, membrii
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de
lege cu amendamentele astfel formulate, urmând a se întocmi în acest
sens raport favorabil.

             PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

           dr. Ionel Olteanu                                   Carmen Dumitriu


