
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 04.05.2001
Nr. 607/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 4 mai 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 4 mai  2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Ioan Timiş � Grupul parlamentar al P.D.S.R., Liviu
Gheorghe Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D. şi Vlad Gabriel Hogea - Grupul
parlamentar al P.R.M.

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.

Grupul parlamentar al P.R.M. l-a împuternicit pe domnul deputat
Valentin Vasilescu  să participe la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi din ziua de 4 mai 2001, în locul doamnei deputat Angela Bogea, aflată în
imposibilitate de a se prezenta la şedinţa comisiei.

Domnul deputat Ion Mogoş - Grupul parlamentar al P.N.L., a fost
prezent la şedinţă dar a refuzat să semneze lista de prezenţă.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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

nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale - (nr.282/2000);

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992
privind organizarea statisticii publice - (nr.311/1999);



2

3.  Proiectul de Lege privind contenciosul  administrativ -
(nr.465/1999).

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

Guvernului nr.56/2001 privind modificarea şi completarea art.43 din Legea educaţiei
fizice şi sportului, nr.69/2000 � procedură de urgenţă - (nr.251/2001);

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi
recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului
de urmărire şi judecare în procedură urgentă a unor fapte penale � procedură de
urgenţă - (nr.249/2001);

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.193/2000 privind
clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi  consumatori -
(nr.213/2001);

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie - (nr.235/2001);

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive - (nr.214/2001);

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ciudad de Mexico, la 20
iulie 2000 - (nr.248/2001);

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu
Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru finanţarea Proiectului de modernizare a
metroului  Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000 -
(nr.250/2001);

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.73/1999 privind impozitul pe venit - (nr.218/2001);

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului
a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului
public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale  - (nr.292/1999).

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

A N E X A  la ordinea de zi:
ÎN AVIZARE:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului � procedură de urgenţă �
(nr.252/2001);
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2001 pentru completarea art.1 din Legea nr.59/2000 privind
acordarea unor drepturi membrilor  Academiei Române şi reglementarea unor
cheltuieli specifice � procedură de urgenţă � (nr.255/2001);

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice �
procedură de urgenţă � (nr.258/2001);

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare � procedură de
urgenţă � (nr.259/2001);

5. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.157/2000 privind
Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală aferent programului SAPARD
pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat � procedură de urgenţă �
(nr.260/2001);

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.60/2001 privind achiziţiile publice � procedură de urgenţă �
(nr.262/2001).

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare.

La dezbateri  au fost avute în vedere  expunerile de motive, precum şi
avizele Consiliului Legislativ.

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la pct.1, 2, 4, 6, 7 şi 8, pe
ordinea de zi.

Domnul deputat Ion Mogoş a propus să se solicite Biroului permanent
ca pentru dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi
consumatori, prevăzut la pct.3 pe  pe ordinea de zi,  să fie sesizată şi Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi.  În susţinerea propunerii de mai sus, a luat cuvântul domnul
deputat Marin Cristea care a apreciat că proiectul de lege are caracter precumpănitor
juridic.

În urma supunerii la vot, membrii comisiei au acordat, însă,  cu
majoritate de voturi, aviz favorabil proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi
consumatori.

După examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, prevăzut la pct.5,
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia în
forma prezentată  de iniţiator, cu precizarea propusă de domnul deputat Ştefan
Cazimir şi adoptată de membrii comisiei, ca din sintagma "vânzarea obiectelor
artizanale şi de distracţie"  să fie eliminată conjuncţia "şi".

S-a continuat cu examinarea proiectului de lege prevăzut la pct.9,
trimis Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, în conformitate cu prevederile
art.75 din Constituţia României, întrucât, iniţial, a fost adoptat de această Cameră,
trimis Senatului pentru dezbateri şi respins 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
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majoritate de voturi, să propună respingerea proiectului de lege prevăzut la pct.9, ca
rămas fără obiect.

Au fost luate în dezbatere proiectele de lege prevăzute pe anexa la
ordinea de zi, la punctele 1 - 6, în avizare.

În urma examinării proiectelor de lege prevăzute la pct.2, 3 , 5 şi 6, a
expunerilor de motive şi a avizelor Consiliului Legislativ, membrii comisiei cu
majoritate de voturi, au hotărât avizarea favorabilă a acestora.

Examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, prevăzută la pct.1 al
anexei la ordinea de zi, a fost amânată, cu majoritate de voturi de către membrii
comisiei,  până la primirea punctului de vedere al Guvernului.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare a fost avizat
favorabil de către membrii comisiei, cu amendarea textelor art.IX alin.3 şi art.XVI, la
propunerea domnului deputat Emil Boc.

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat cu
dezbaterea proiectului de Lege privind contenciosul administrativ, prevăzut la pct.3,
în fond, al ordinii de zi.

La examinarea acestui proiect de lege au participat, în calitate de
invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de
stat şi doamna Maria Mariţescu - director.

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

Domnul deputat Cornel Bădoiu  a precizat că este necesar ca textul
proiectului de lege să fie actualizat în raport de prevederile Legii administraţiei
publice locale.

În acord cu propunerea menţionată mai sus, însuşită de membrii
comisiei, domnul Alexe Costache Ivanov a propus membrilor comisiei acordarea unui
termen de două săptămâni pentru ca Ministerul Justiţei să coreleze textul proiectului
cu legislaţia actuală în domeniu.

În consecinţă,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a decis
continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară, urmând ca membrii comisiei să
formuleze amendamente, ce vor fi înregistrate  până în ziua de 25 mai  2001, după
prezentarea textului actualizat de către Ministerul Justiţiei.

S-a continuat cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice, prevăzut pe
ordinea de zi  la pct.2.  În cursul discuţiilor cu caracter general, domnul deputat Ionel
Olteanu a propus continuarea dezbaterilor în şedinţa din ziua de 16 mai 2001, urmând
ca amendamentele să fie înregistrate până în ziua de 15 mai 2001.

Astfel, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au adoptat
propunerea menţionată mai sus, urmând ca la şedinţa din 16 mai 2001 să fie invitat
preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică.

S-a dezbătut în continuarea lucrărilor, proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara
spaţiilor comerciale, prevăzut la pct.1, în fond, al ordinii de zi. După discuţii cu
caracter general, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, continuarea
dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară, urmând ca până la data de 15 mai 2001 să fie
înregistrate la comisie amendamente.
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările cu
analizarea adresei prevăzută la pct.III, al ordinii de zi, prin care se solicită un punct de
vedere în legătură cu interpretarea şi corecta aplicare a prevederilor art.39 din Legea
partidelor politice nr.27/1996.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au
hotărât că pentru realizarea unei practici unitare în aplicarea acestor prevederi, să
propună Biroului permanent discutarea şi redactarea unui punct de vedere comun cu
membrii comisiei similare a Senatului, care urmează să fie sesizată.

              PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,
            dr. Ionel Olteanu                                Carmen Dumitriu


