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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 19.04.2001
Nr. 562/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

 din ziua de 19 aprilie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 19 aprilie 2001, urmând ca membrii acesteia să aprobe
următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra
transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
(nr.573/2000).

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

nr.44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor (nr.210/2001) - procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului
nr.118/1999 privind achiziţiile publice (nr.219/2001) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (nr.220/2001) - procedură
de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multianual de
Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene, semnat la
Bruxelles la 2 februarie 2001 (nr.221/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare
dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul
Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în România, semnat la
Bruxelles, la 27 februarie 2001 (nr.222/2001) - procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/2001 privind prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a
comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import (nr.223/2001) -
procedură de urgenţă.
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei
Electrice �Transelectrica� S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania
Naţională de Transport al Energiei Electrice, semnat la Luxembourg la 5 decembrie
2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000 (nr.230/2001) - procedură de urgenţă.

8. 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 (nr.685/2000).

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.135/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1992
privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr.114/1992 cu modificările
şi completările ulterioare (nr.415/2000).

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

Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat următorii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Ioan Timiş, Vlad Adrian Căşunean, Minodora Cliveti,
Marin Cristea şi Traian Dobre  - Grupul parlamentar al P.D.S.R.; Valeriu Stoica şi Ion
Mogoş - Grupul parlamentar al P.N.L.; Ruxandra Florina Jipa,  Angela Bogea şi
Văsălie Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M., Liviu Negoiţă - Grupul parlamentar al
P.D., precum şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Ca urmare a constatării lipsei cvormului,  şedinţa Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi a fost amânată.

Potrivit prevederilor art.53 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor "pentru ca şedinţele comisiilor să aibă loc în mod legal este necesară
participarea majorităţii membrilor care le compun."

Pentru recuperarea restanţelor datorate lipsei cvorumului, membrii
prezenţi au hotărât să solicite Comitetului ordinii de zi  aprobarea desfăşurării şedinţei
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 24 aprilie 2001, concomitent cu
desfăşurarea şedinţei plenului Camerei Deputaţilor.

             PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,
           dr.Ionel Olteanu                              Carmen Dumitriu


