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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 07.06.2001
Nr. 748/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 6 şi 7 iunie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
început lucrările în ziua de 6 iunie  2001, orele 9,30,  în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii specifice.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat următorii
deputaţi: Acsinte Gaspar� Grupul parlamentar al P.D.S.R., Angela Bogea - Grupul
parlamentar al P.R.M. şi  Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L.

Grupul parlamentar al P.D.S.R. i-a împuternicit pe domnii deputaţi
Adrian Gheorghiu şi Tudor Baltă  să participe la lucrările Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi din ziua de 6 iunie 2001, în locul doamnei deputat Minodora
Cliveti, respectiv, al domnului deputat Traian Dobre, aflaţi în imposibilitate de a se
prezenta la şedinţa comisiei.

De asemenea, Grupul parlamentar al P.R.M. l-a împuternicit pe
domnul deputat Adrian Moisoiu să participe la lucrările Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi din ziua de 6 iunie 2001, în locul domnului deputat Văsălie
Moiş.

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Ilie
Neacşu, preşedintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii
specifice.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN  FOND:

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.26 din 1996 privind Codul Silvic  (nr.216/2001);

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.31 din 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (nr.217/2001);

3. Propunerea legislativă privind unele măsuri de protejare a
fondului forestier (nr.93/1998).

La dezbateri a participat în calitate de invitat din partea Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,  domnul Gheorghe Predilă - secretar de stat.

Membrii celor două comisii au examinat propunerile legislative
prevăzute la pct.1 şi 2, ale ordinii de zi, precum şi avizele favorabile ale Consiliului
Legislativ. În cursul dezbaterilor, şi-au exprimat punctele de vedere domnii deputaţi
Dorel Petru Crăciun, Emil Boc şi Ionel Olteanu, care au propus respingerea
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iniţiativelor legislative, precum şi domnul deputat Kelemen Atilla, care s-a pronunţat
pentru susţinerea iniţiativelor legislative.

Membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerilor legislative prevăzute
la pct.1 şi 2, ale ordinii de zi. 

S-a trecut la examinarea propunerii legislative prevăzută la pct.3, pe
ordinea de zi, trimisă la comisie pentru o nouă dezbatere.

Propunerea legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului
forestier a fost examinată, iniţial, în şedinţa comisiilor din 21.10.1998. Cu majoritate
de voturi, membrii celor două comisii au hotărât respingerea iniţiativei legislative mai
sus menţionată, întocmindu-se în acest sens, raportul nr.465 din 21.10.1998.

În şedinţa din 30.05.2001, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a
hotărât restituirea la comisii a raportului, în vederea unei noi dezbateri. Membrii celor
două comsii au reexaminat propunerea legislativă şi pentru aceleaşi considerente avute
în vedere la formularea propunerii de respingere din raportul nr.465/21.10.2001, cu
majoritate de voturi, au hotărât menţinerea acestuia.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată, aprobând
următoarea ordine de zi:

II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse
prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor
Publice - procedură de urgenţă - (nr.312/2001);

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi
Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale - procedură de urgenţă -
(nr.313/2001);

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea nr.32/2000 privind
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor - procedură de urgenţă -
(nr.314/2001);

4.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a
societăţilor comerciale din turism - procedură de urgenţă - (nr.315/2001).

Membrii comisiei au examinat ordonanţele supuse aprobării,
expunerile de motive şi avizele favorabile ale Consiliului Legislativ. Cu majoritate de
voturi, aceştia au hotărât avizarea favorabilă în forma adoptată de Senat a proiectelor
de lege prevăzute la pct.1 - 4, pe ordinea de zi.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, la orele 11,00.   A fost aprobată următoarea ordine de zi:
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ÎN FOND:
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(nr.176/2001).

S-a continuat dezbaterea pe articole a proiectului de lege, cu
posibilitatea de a se formula amendamente în timpul şedinţei. Au luat cuvântul domnii
deputaţi Ştefan Cazimir, Ionel Olteanu, Emil Boc,  Ion Neagu, Ioan Timiş, Mircea
Costache şi  Nicolae Păun, precum şi doamnele deputat Ruxandra Florina Jipa şi
Carmen Dumitriu, fiind propuse atât modificări de fond ale proiectului de lege, cât şi
pentru acurateţe lexicală.  O parte dintre aceste amendamente au fost adoptate, cu
majoritate de voturi, de către membrii comisiilor, iar altele au fost retrase de către
iniţiatori. Amendamentele adoptate au fost  însuşite ca fiind ale comisiilor.

Membrii celor două comisii au hotărât ca finalizarea dezbaterilor
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, să aibă loc în
sedinţa din 13 iunie 2001, orele 11,00.

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat, la
orele 14,00, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, fiind aprobată următoarea ordine de zi:

ÎN FOND:
 Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi

protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor (nr.286/2001).

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, doamna Alexandrina Hartan, secretar de stat.

Au avut loc discuţii cu caracter general, exprimându-şi punctele de
vedere atât iniţiatorul, cât şi membrii comisiilor. Considerând necesară amendarea
textului proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de
voturi, continuarea dezbaterilor în şedinţa din 12 iunie 2001, în vederea formulării
amendamentelor.

*

*         *

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-au desfăşurat şi
in ziua de 7 iunie 2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat următorii
deputaţi: Acsinte Gaspar� Grupul parlamentar al P.D.S.R., Tamas Sandor şi Ervin
Zoltan Szekely - Grupul parlamentar al U.D.M.R. şi  Valeriu Stoica - Grupul
parlamentar al P.N.L.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:
 ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente precum şi
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plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe - procedură de urgenţă -
(nr.316/2001);

2. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă  a
Guvernului nr.228/2000 privind protejarea monumentelor istorice  - procedură de
urgenţă - (nr.317/2001);

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale - (nr.320/2001);

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă  a
Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale  - procedură de urgenţă -
(nr.318/2001);

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă  a
Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale - procedură de
urgenţă - (nr.319/2001);

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2001 pentru modificarea art.59 din Ordonanţa Guvernului
nr.73/1999 privind impozitul pe venit - procedură de urgenţă - (nr.326/2001);

7. Proiectul de Lege pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  - procedură
de urgenţă - (nr.292/2001);

8. Proiectul de Lege privind acordarea gratuită de lapte praf pentru
copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni - procedură de urgenţă - (nr.310/2001);

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice
locale nr.69/1991 - procedură de urgenţă - (nr.78/1998).

S-a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de
zi,  la pct.1-6, 8 şi 9. La dezbateri, au fost avute în vedere expunerile de motive şi
avizele favorabile ale Consiliului Legislativ. Supuse la vot de către membrii comisiei,
proiectele de lege menţionate mai sus, au primit aviz favorabil, cu majoritate de
voturi.

În urma examinării proiectului de Lege pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
prevăzut la pct.7, pe ordinea de zi, domnul deputat Emil Boc a propus ca pentru
dezbaterea în fond să fie sesizată şi comisia juridică, alături de Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, iniţial sesizată. Astfel, cu majoritate de
voturi, membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor sesizarea cu dezbaterea în fond a proiectului de lege prevăzut la pct.7, pe
ordinea de zi.

                    PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,
                dr. Ionel Olteanu                                Carmen Dumitriu


