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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 24.04.2001
Nr. 579/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 24 aprilie 2001.

În conformitate cu prevederile art.49 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, ca urmare a  solicitării Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
Comitetul ordinii de zi a aprobat cu adresa nr.32/19.04.2001, desfăşurarea şedinţei
comisiei în ziua de 24 aprilie 2001, orele 14,00,  concomitent cu cea a plenului
Camerei Deputaţilor.

Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Ioan Timiş şi Ionel Olteanu - Grupul parlamentar al
P.D.S.R., Valeriu Stoica  - Grupul parlamentar al P.N.L., Văsălie Moiş - Grup
parlamentar al P.R.M., Emil Boc - Grupul parlamentar al P.D.

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna Ruxandra Florina Jipa -
vicepreşedintele comisiei.

A fost aprobată 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 pentru completarea Legii nr.109/1997 privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social - (nr.232/2001) - procedură
de urgenţă;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea
societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar şi abrogarea Ordonanţei
Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de
privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999 - (nr.237/2001) - procedură de
urgenţă;

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea
companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau
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o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar - (nr.238/2001) -
procedură de urgenţă;

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de
restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. -
(nr.240/2001) - procedură de urgenţă;

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un
milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare
de la bugetul de stat - (nr.242/2001) - procedură de urgenţă;

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea
Comercială SIDEX - S.A. Galaţi - (nr.243/2001) - procedură de urgenţă;

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.37/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/1998 privind
unele măsuri de protecţie  socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în
perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea
Ministerului Apărării Naţionale - (nr.244/2001) - procedură de urgenţă;

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste   instituţii - (nr.245/2001) - procedură de
urgenţă;

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice, semnat la Bucureşti, la 8
decembrie 2000 - (nr.247/2001) - procedură de urgenţă;

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de
solidaritate - (nr.75/2000) - procedură de urgenţă;

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2000 pentru completarea art.5 alin (1) din  Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.118/1999 privind  înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de
solidaritate - (nr.130/2000) - procedură de urgenţă;

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la
plata unor obligaţii bugetare în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia"
S.A. Constanţa - (nr.448/1998) - procedură de urgenţă.

Şedinţa a început cu dezbaterea proiectelor de lege prevăzute la pct.II,
în avizare, al ordinii de zi.

În urma examinării proiectelor de lege prevăzute la  pct. 2 - 8, membrii
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestora în forma
adoptată de Senat la 5 aprilie 2001.
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De asemenea, au fost avizate favorabil, în forma prezentată de iniţiator,
proiectele de lege prevăzute pe ordinea de zi la pct.1 şi 9.

 S-a continuat cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.10, 11
şi 12, trimise Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, în conformitate cu
prevederile art.75 din Constituţia României, întrucât, iniţial, au fost adoptate de
această Cameră, trimise Senatului pentru dezbateri şi respinse de acesta  în şedinţa din
5 aprilie 2001.

În urma dezbaterii  şi ca urmare a examinării motivelor de respingere
invocate de Senat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună respingerea proiectelor de lege prevăzute la pct.10, 11
şi 12, ca rămase fără obiect.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului 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.

La dezbateri a participat în calitate de invitat, doamna Cristina Luzescu
- secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

În timpul dezbaterilor cu caracter general şi-au exprimat punctele de
vedere domnul deputat Ion Neagu, doamnele deputat Ruxandra Florina Jipa şi
Minodora Cliveti, precum şi reprezentantul iniţiatorului, doamna Cristina Luzescu.
Aceasta a răspuns întrebărilor formulate de membrii comisiei, care vizau textul
Protocolului atât sub aspectul traducerii, cât şi sub aspect redacţional. De asemenea,
s-a angajat să asigure completarea documentaţiei referitoare la proiectul de lege supus
dezbaterii.

Faţă de aceste considerente, membrii comisiei, cu majoritate de voturi,
au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa comisiei din 23 mai 2001.

              VICEPREŞEDINTE,                            SECRETAR,
             Ruxandra Florina Jipa                      Carmen Dumitriu


