
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 08.05.2001
Nr. 628/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 8 mai 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 8 mai  2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat domnii
deputaţi: Cornel Bădoiu � Grupul parlamentar al P.D.S.R. şi  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.

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 8 mai 2001, în locul domnului deputat Mircea Stoian, aflat în
imposibilitate de a se prezenta la şedinţa comisiei.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

 I.  Audierea candidaţilor propuşi de către grupurile parlamentare pentru
funcţia de judecător la Curtea Constituţională.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru valorificarea eficientă a exporturilor

de fier vechi � (nr.376/1999);
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de comerţ liber

între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30
ianuarie 2001 � (nr.261/2001);

3. Proiectul de Lege privind Programul energetic nuclear naţional
� (nr.243/1999);
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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.94/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997
privind transporturile � (nr.585/2000).

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, s-a întrunit în şedinţă, în
vederea audierii candidaţilor propuşi pentru funcţia de judecător la Curtea
Constituţională.

Domnul deputat Ionel Olteanu a precizat că, la comisie au fost
înregistrate următoarele propuneri de condidaţi: domnul Marian Capotă, procuror la
Parchetul General, propus de Grupul parlamentar al P.R.M. şi domnul Ioan Vida,
Director general al Departamentului Legislativ din Camera Deputaţilor, propus de
Grupul parlamentar al P.D.S.R.

            S-au precizat, de asemenea,  condiţiile care trebuie îndeplinite de către
candidaţii la funcţia de judecător la Curtea Constituţională, potrivit prevederilor
art.141 din  Constituţia României.

Constatând că cei doi candidaţi îndeplinesc condiţiile legale, membrii
comisiei au stabilit: modul de desfăşurare al audierii, aspectele ce vor fi analizate,
posibilitatea de a adresa candidatului întrebări, precum şi procedura de vot secret prin
buletine de vot.

S-a trecut astfel, la audierea candidaţilor.
Audierea domnului MARIAN CAPOTĂ, procuror la Parchetul

General, a început cu prezentarea personală a curriculum-ului vitae, după care i-au
fost  adresate întrebări de către doamna deputat Carmen Dumitriu, domnii deputaţi
Traian Dobre, Ioan Timiş şi Ştefan Cazimir. Prin răspunsurile date, candidatul a făcut
precizări suplimentare asupra datelor personale şi a activităţii profesionale,
menţionând în mod special că, pe parcursul a peste 30 de ani ca procuror nu a avut din
partea instanţelor de judecată, achitare, restituire sau chiar schimbare de încadrare a
infracţiunilor, fiindu-i acordat numai calificativul �foarte bine�.

Audierea domnului IOAN VIDA, Director general al Departamentului
Legislativ, a avut loc prin prezentarea personală a curriculum-ului vitae, a precizărilor
referitoare la pregătirea profesională la activitatea didactică şi ştiinţifică, a lucrărilor
publicate, studiilor, articolelor şi comunicărilor ştiinţifice. Candidatului i-au fost
adresate întrebări de către domnii deputaţi: Ioan Timiş, Vasile Moiş, Acsinte Gaspar,
Emil Boc, Ion Neagu, Ştefan Cazmir, Ervin Zoltan Szekely şi Traian Dobre. O parte
dintre aceştia au subliniat competenţa profesională a candidatului şi în special,
pregătirea sa deosebită în materia dreptului constituţional. Răspunzând la întrebări,
domnul Ioan Vida a făcut unele precizări referitoare la activitatea ştiinţifică în cadrul
Facultăţii de Drept Cluj-Napoca, a Institutului de Ştiinţe Politice şi Studiere a
Problemei Naţionale, precum şi la activitatea didactică din cadrul Academiei de Studii
Social Politice şi a Facultăţii de Ziaristică. De asemenea, s-a referit în mod concret la
activitatea din cadrul Consiliului Legislativ şi din cadrul Comisiei juridice,
constituţionale şi pentru drepturile omului � C.P.U.N..

Cu privire la perioada 1990 � 1991, a precizat că a făcut parte din
Comisia pentru redactarea Constituţiei României, iar apoi ca şef al Departamentului
Tehnic � Legislativ al Camerei Deputaţilor, s-a implicat direct în elaborarea
regulamentelor celor două camere şi redactarea a numeroase acte normative vizând
procedura legislativă.
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Considerând încheiată audierea celor doi candidaţi, membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi şi-au exprimat votul conform procedurii stabilite,
prin vot secret cu buletine.

În urma exprimării votului de către  cei 19 membrii ai comisiei prezenţi
la lucrări, au rezultat următoarele:

- domnul MARIAN CAPOTĂ        - 5 voturi �pentru�;

 - 14 voturi �împotrivă�.
- domnul IOAN VIDA  - 14 voturi �pentru�;

 - 5 voturi �împotrivă�.
Faţă de cele constatate cu ocazia audierilor şi ţinând seama de

rezultatele votului, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, membrii
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, recomandă Biroului permanent să supună
votului plenului Camerei Deputaţilor cele două candidaturi.

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

Membrii comisiei au luat în dezbatere proiectele de lege prevăzute la
pct.1 şi 3, pe ordinea de zi, 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 23 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.1 şi 3,
ca rămase fără obiect.

S-au examinat ulterior, proiectele de lege prevăzute la pct.2 şi 4, pe
ordinea de zi. La dezbateri s-a ţinut seama atât de expunerile de motive, cât şi de
avizele Consiliului Legislativ.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât avizarea
favorabilă în forma adoptată de Senat a proiectelor de lege menţionate mai sus.

După dezbaterea tuturor punctelor prevăzute pe ordinea de zi, doamna
deputat Carmen Dumitriu a amintit membrilor comisiei că în şedinţa de mâine, 9 mai
2001, urmează a fi examinat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale.

             PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,
          dr. Ionel Olteanu                               Carmen Dumitriu
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