
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 03.04.2001
Nr. 503/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 2 şi 3 aprilie 2001.

          Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei
Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2  aprilie 2001, în şedinţă
comună cu membrii Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări a Senatului.

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor (23), au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Cornel Bădoiu şi Ioan Timiş � Grupul
parlamentar al P.D.S.R., doamna deputat Minodora Cliveti  � Grupul
parlamentar al P.D.S.R.  şi domnul deputat Liviu Negoiţă - Grupul
parlamentar al P.D.

Domnul deputat Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al
P.N.L., a participat doar la o parte a lucrărilor comisiei.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN AVIZARE:
1.   Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001

(nr.208/2001);
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2001 (nr.209/2001).
II. Punct de vedere comun cu  privire la procedura

aplicabilă proiectelor de legi pentru aprobarea unor ordonanţe ale căror
efecte au încetat.
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Şedinţa a început cu dezbaterea spre avizare, a proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2001.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanţii Ministerului Justiţiei: domnul Alexandru Ivanov - secretar
de stat şi domnul George Angelescu - director economic.

Au fost dezbătute amendamente formulate de: Consiliul
Legislativ, Avocatul Poporului, Curtea Constituţională, Ministerul
Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Public, Grupul
parlamentar al P.N.L., precum şi amendamente formulate de unii deputaţi
şi senatori.

În susţinerea amendamentelor propuse de Ministerul Public
au luat cuvântul domnii deputaţi: Vasile Moiş, Ion Neagu şi domnii
senatori: Ion Predescu şi Antonie Iorgovan. În urma supunerii la vot,
acestea au fost adoptate, fiind astfel  însuşite de comisii.

Amendamentul prin care Ministerului Justiţiei şi domnul
deputat Valeriu Stoica solicită suplimentarea  sumei necesare pentru
acoperirea cheltiuelilor legate de mutare, în cursul anului 2001, a
instanţelor judecătoreşti în alte imobile, pentru cheltuielile de transport,
chirii şi începerea reparaţiilor capitale la Palatul de Justiţie Bucureşti, a
fost adoptat cu unanimitate, fiind  de asemenea, însuşit de comisiile
juridice.

Amendamentul propus de  Consiliul Legislativ, Avocatul
Poporului, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie şi
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ce vizează
modificarea art.11 alin.(3) din proiectul de lege, în sensul exceptării de la
avizarea statului de funcţii de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale a acestor instituţii ce urmează să beneficieze de acelaşi tratament
prevăzut pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Administraţia Prezidenţială,
pentru egalitate de tratament, avându-se în vedere necesitatea respectării
principiului separaţiei puterilor în stat,  a fost adoptat, cu majoritate de
voturi.

Au fost, de asemenea, adoptate şi îmsuşite de comisiile
juridice amendamente ale Curţii Constituţionale, Curţii Supreme de
Justiţie, precum şi ale Ministerului  Public, care au fost susţinute de
domnii deputaţi Ion Mogoş, Ionel Olteanu, Valeriu Stoica, precum şi de
domnii senatori: Aristide Roibu, Antonie Iorgovan, Ion Predescu.

Domnul deputat Ioan Mogoş a prezentat, în timpul
dezbaterilor, amendamentele propuse de Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii, acestea fiind respinse prin vot.

O parte dintre amendamentele propuse de Grupul
parlamentar al P.N.L. au fost, de asemenea, respinse cu majoritate de
voturi.
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Cu privire la amendamentele formulate de unii domni
deputaţi şi senatori, comisiile juridice reunite au hotărât transmiterea
acestora la comisiile sesizate cu dezbaterea în fond a proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 2001.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiilor juridice ale celor
două Camere ale Parlamentului au hotărât, cu majoritate de voturi, să
avizeze favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001, cu unele
amendamente, observaţii şi recomandări.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, pentru care comisiile
juridice au fost sesizate spre avizare.

Constatându-se că nu există motive de neconstituţionalitate,
membrii comisiilor juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor şedinţei,
punctul II prevăzut pe ordinea de zi  a fost amânat pentru şedinţa
comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  din ziua
următoare, 3 aprilie 2001.

••••
••••        ••••

          Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei
Deputaţilor şi-a continuat lucrările în ziua de 3  aprilie 2001, orele 11,00,
în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului.

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor (23), au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Cornel Bădoiu, Ion Neagu şi Ioan Timiş �
Grupul parlamentar al P.D.S.R., doamna deputat Minodora Cliveti  �
Grupul parlamentar al P.D.S.R., domnul deputat Valeriu Stoica - Grupul
parlamentar al P.N.L, domnii deputaţi Ervin Zoltan Szekely şi Tamas
Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R. şi domnul deputat Radu
Ciuceanu - Grupul parlamentar al P.R.M.

Domnii deputaţi: Liviu Negoiţă - Grupul parlamentar al
P.D., Vlad Hogea şi Mircea Stoian - Grupul parlamentar al P.R.M.,  au
participat la lucrările comisiei începând cu orele 11,45.

Domnul deputat Ion Mogoş  - Grupul parlamentar al P.N.L.
prezent la şedinţă la orele 11,45, a refuzat să semneze prezenţa.

Liderul Grupului parlamentar al P.D.S.R., domnul Viorel
Hrebenciuc  a împuternicit-o pe doamna deputat Carmen Moldovan -
Grupul parlamentar al P.D.S.R., să participe la lucrările Comisiei
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juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 3 aprilie 2001, în locul
doamnei deputat Carmen Dumitriu, aceasta neputând fi prezentă din
motive obiective.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

II. Punct de vedere comun cu  privire la procedura de
aprobare sau de respingere a proiectelor de lege care au ca obiect de
reglementare ordonanţe al căror termen de aplicare s-a împlinit sau
abrogate.

Şedinţa a început cu prezentarea de către domnul senator
Aristide Roibu - preşedintele comisiei juridice a Senatului, a celor două
adrese transmise de Birourile permanente ale celor două Camere, prin
care se solicită comisiilor juridice un punct de vedere comun în ceea ce
priveşte procedura aplicabilă proiectelor de legi pentru aprobarea unor
ordonanţe ale căror efecte au încetat, precum şi procedura aplicabilă
proiectelor de legi pentru aprobarea unor ordonanţe sau ordonanţe de
urgenţă abrogate de Guvern prin alte ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă.

Faţă de aceste situaţii, au luat cuvântul domnii deputaţi:
Ionel Olteanu, Emil Boc, Vasile Moiş, Traian Dobre, precum şi domnii
senatori: Ion Predescu şi Aristide Roibu. Toate opiniile exprimate au fost
în sensul respectării dispoziţiilor art.114 alin.(5) coroborat cu alin.(3) din
Contituţia României.

Astfel, decizia de principiu, a Biroului permanent al
Camerei Deputaţilor potrivit căreia proiectele de legi pentru aprobarea
unor ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă, abrogate de Guvern prin alte
ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă vor fi scoase din evidenţa Camerei
Deputaţilor după ce aceasta adoptă proiectul de lege de aprobare a
ordonanţelor abrogatoare, nu a fost acceptată de membrii comisiilor
juridice, deoarece, în opinia acestora, nu este posibil ca un act legislativ
să-şi găsească soluţionarea pe cale administrativă.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


