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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 09.05.2001
Nr. Nr.629/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 9 mai 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 9 mai  2001, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), a absentat domnul
deputat Acsinte Gaspar � Grupul parlamentar al P.D.S.R.

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

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 comune au fost conduse de domnul deputat Ionel
Olteanu - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi de
domnul deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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

nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului  şi
reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului (nr.499/1999) - şedinţă comună cu
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

2. 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.

Şedinţa comună a început cu dezbaterea proiectului de lege prevăzut la
pct.1, în fond, al ordinii de zi.
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Domnul deputat Nicolae Păun a menţionat că, prin prevederile art.25
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, se abrogă expres
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.192/1999, supusă dezbaterii.

Astfel, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, ca rămas fără
obiect. Se va întocmi, în acest sens, raport comun de respingere.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi.

La Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost înregistrate
amendamente ale domnului deputat Ion Mogoş, precum şi o propunere de respingere a
proiectului de lege semnată de deputaţii P.R.M., membrii ai comisiei.

Domnul deputat Văsălie Moiş a prezentat motivele pentru care
deputaţii P.R.M., membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, consideră
necesară respingerea proiectului de lege în forma actuală, propunând Guvernului să
promoveze un proiect de lege riguros din punct de vedere juridic, în concordanţă cu
principiile fundamentale ale dreptului şi cu reglementările internaţionale în domeniu.

De asemenea, domnii deputaţi Ion Neagu şi Emil Boc au apreciat că
acest proiect de lege se justifică sub aspectul oportunităţii, dar ca modalitate de
redactare a textului, nu poate fi adoptat în forma prezentată.

Ulterior exprimării acestor opinii, domnul deputat Ionel Olteanu a
solicitat, în numele Grupului parlamentar al P.D.S.R, o pauză de consultări.

După expirarea timpului acordat pauzei de consultări, domnul deputat
Ionel Olteanu, în calitate de preşedinte de şedinţă,  a prezentat membrilor comisiilor
reunite, două propuneri ce urmau a fi supuse votului : 1. propunerea  membrilor
P.R.M., de respingere a proiectului de lege; 2. propunerea membrilor P.D.S.R., de
continuare a dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară şi stabilirea unui termen de depunere
a amendamentelor asupra proiectului de lege.

După  pauza de consultări acordată membrilor Grupului parlamentar al
P.R.M., aceştia şi-au retras propunerea de respingere.

În consecinţă, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de
voturi, continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, urmând ca până la data de 15 mai 2001, orele 13,00, să fie
înregistrate amendamente la comisiile sesizate cu dezbaterea în fond. Următoarea
şedinţă comună urmează a avea loc la data de 16 mai 2001, orele 9,30, la sala de
şedinţă a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

După examinarea celor două proiecte de lege prevăzute pe ordinea de
zi, şedinţa comună a celor două comisii a luat sfârşit.

Comisia juridice, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările, fiind
aprobată următoarea ordine de zi:

I.IN FOND:
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii
judecătoreşti (nr.272/2001) - procedură de urgenţă.
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II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei

Române (nr.263/2001) - procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege privind Statutul poliţistului (nr.264/2001) -

procedură de urgenţă.
3. Proiectul de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială

(nr.268/2001) - procedură de urgenţă.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974
(nr.269/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind venitul minim garantat (nr.270/2001) -
procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele
defectuoase (nr.271/2001).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului
nr.103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea
şi completarea Legii fondului cinegetic şi a  protecţiei vânatului nr.103/1996, precum
şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei  vânatului nr.103/1996
(nr.273/2001) - procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor
cantităţi de gaze naturale provenite din import (nr.274/2001) - procedură de urgenţă.

Au fost supuse examinării proiectele de lege prevăzute la pct.II, în
avizare, al ordinii de zi.

Membrii comisiei au examinat proiectele de lege, expunerea de motive,
precum şi avizele favorabile ale Consliului Legislativ.

Astfel, cu majoritate de voturi, au fost avizate favorabil în forma
prezentată de iniţiator, proiectele de lege prevăzute la pct.2, 3, 4, 5 şi 8, iar proiectele
de lege prevăzute la pct.6 şi 7, au fost avizate favorabil în forma adoptată de Senat.

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
prevăzut la pct.1, al ordinii de zi, a fost avizat favorabil, cu menţiunea formulată de
domnul deputat Emil Boc şi adoptată de membrii comisiei, ca textul prevăzut la art.31
lit.f) să fie completat cu sintagma "în condiţiile legii".

Şedinţa a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii
nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Justiţiei, doamna Carmen Bârsan - consilier.

Au avut loc discuţii cu caracter general, exprimându-şi punctul de
vedere atât membrii comisiei, cât şi reprezentantul iniţiatorului.

Domnii deputaţi: Emil Boc, Cornel Bădoiu, Văsălie Moiş, Ion Neagu şi
Ionel Olteanu, precum şi doamnele deputat: Minodora Cliveti şi Angela Bogea au
apreciat că, deşi Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti  va trebui
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îmbunătăţită printr-o altă iniţiativă legislativă, prin ordonanţa de urgenţă supusă
aprobării, se are  în vedere numai corelarea unor date şi termene cuprinse în Capitolul
VI al Legii privind executorii judecătoreşti. Domnii deputaţi Emil Boc şi Văsălie
Moiş, precum şi doamna deputat Minodora Cliveti  au menţionat că, dispoziţiile art.33
lit.c) ar trebui amendate în sensul introducerii sintagmei "onorariile minimale şi
maximale", deoarece stabilirea onorariilor de către executorii judecătoreşti, fără
controlul Ministerului Justiţiei, poate transforma justiţia într-un exerciţiu de lux,
afectând în mod direct justiţiabilul şi îndepărtându-l de justiţie.

Domnii deputaţi: Ion Neagu şi Ion Mogoş  au opinat că stabilirea
onorariilor maximale de către Ministerul Justiţiei ar crea o discriminare între
profesiunea de executor judecătoresc şi celelalte profesiuni liberale.

Domnul deputat Ion Neagu şi doamna deputat Angela Bogea au propus
ca acest proiect de lege să fie adoptat în forma adoptată de Senat, deoarece
modificările aduse Legii nr.188/2000 prin ordonanţa supusă aprobării, se impun de
urgenţă pentru a exista temei legal privind funcţionarea şi organizarea birourilor de
executori judecătoreşti.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege,
întocmindu-se raport favorabil, în acest sens.

               PREŞEDINTE,                                  SECRETAR,
             dr.Ionel Olteanu                              Carmen Dumitriu


