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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 25.04.2001
Nr. 580/XVIII/11

PROCES VERBAL
 al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 25 aprilie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 25 aprilie 2001, orele 10,30, în şedinţă comună cu
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale.

Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Ionel Olteanu şi Ştefan Cazimir - Grupul parlamentar al
P.D.S.R., Liviu Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D., Radu Ciuceanu - Grupul
parlamentar al P.R.M., precum şi domnul deputat Ion Mogoş - Grupul parlamentar al
P.N.L.

Liderul Grupului parlamentar al P.N.L., domnul deputat Valeriu Stoica,
membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, l-a împuternicit pe domnul
deputat Cornel Ştirbeţ, să îl înlocuiască la şedinţele comisiei ori de câte ori acesta nu
va putea participa.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(nr.176/2001) - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale.

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.
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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 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.

5. 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.

6. 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).

7. 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).

III. Punct de vedere în legătură cu interpretarea şi corecta aplicare a
prevederilor art.39 din Legea  partidelor politice nr.27/1996.

Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare.

Vicepreşedinta Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, doamna
Ruxandra Florina Jipa a precizat că, în şedinţa din 5 aprilie 2001, membrii comisiei au
fost de acord cu stabilirea unui termen până la care să fie înregistrate amendamente
asupra proiectului de lege şi a constatat că, până în prezent, a  formulat  amendamente
numai domnul deputat Ion Mogoş.  Pentru îmbunătăţirea textului proiectului şi mai
ales a articolelor cu caracter precumpănitor juridic pentru formularea de amendamente
şi-au exprimat opinia domnii deputaţi Ion Neagu şi Emil Boc,  solicitând amânarea
dezbaterilor pentru acest motiv.

Domnul deputat Emil Boc a invocat şi prevederile Regulamentului
Camerei Deputaţilor privind stabilirea unui termen pentru redactarea raportului şi a
considerat necesară prezenţa la dezbateri a reprezentanţilor Guvernului. Cu acest
punct de vedere a fost de acord şi doamna deputat Ruxandra Florina Jipa.

Domnul deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a susţinut că adoptarea acestui
proiect de lege reprezintă o prioritate pentru armonizarea legislaţiei noastre la
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legislaţia europeană. In consecinţă, a propus începerea dezbaterilor asupra proiectului
de lege.

Doamna deputat Carmen Dumitriu, în cuvîntul său, a arătat că punctul
de vedere al Guvernului asupra acestui proiect de lege, în sensul continuării procedurii
legislative,  a fost avut în vedere cu ocazia dezbaterii şi adoptării de către Senat în
şedinţa din 1 martie 2001, deci nu mai este necesar să fie cerut şi a propus începerea
dezbaterilor.

În susţinerea celor prezentate de domnul deputat Nicolae Păun au luat
cuvântul doamna deputat Minodora Cliveti, precum şi domnii deputaţi: Traian Dobre,
Ervin Zoltan Szekely, Tamas Sandor şi GheorgheTokay.

În timpul lucrărilor, doamna deputat Ruxandra Florina Jipa a invocat
lipsa cvorumului regulamentar, lipsa reprezentantului şi a punctului de vedere al
Guvernului asupra proiectului de lege, aspecte asupra cărora, însă, comisia nu a
adoptat nici o decizie.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiilor
reunite în şedinţă comună, domnul deputat Nicolae Păun a propus ca dezbaterea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare să aibă loc în şedinţa din 9
mai 2001, orele 9,00, în sala de şedinţe a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale.  Membrii celor două comisii, cu majoritate de
voturi, au fost de acord cu propunerea mai sus menţionată.

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi-au continuat
lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de
zi la pct.II, în avizare.

Au fost avute în vedere atât expunerile de motive la proiectele de lege,
cât şi avizele favorabile ale Consiliului Legislativ.

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă în forma prezentată de iniţiator a proiectelor de lege prevăzute pe ordinea
de zi  la pct.1 - 5, precum şi avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la pct.6
şi 7, cu recomandarea ca la dezbatere, comisia sesizată în fond să ţină seama de
punctul de vedere al Guvernului.

Cu privire la pct.III al ordinii de zi, membrii comisiei, cu majoritate de
voturi, au hotărât amânarea discuţiilor pentru o şedinţă ulterioară, întrucât punctul de
vedere în legătură cu interpretarea şi corecta aplicare a prevederilor art.39 din Legea
partidelor politice nr.27/1996 a fost solicitat de către un consilier şi nu de preşedintele
Camerei Deputaţilor.

               VICEPREŞEDINTE,                             SECRETAR,
              Ruxandra Florina Jipa                      Carmen Dumitriu


