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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 13.06.2001
Nr. 767/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 13 iunie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 13 iunie 2001.

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

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 domnul deputat Ionel Olteanu -
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:

1.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra
transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
(nr.573/2000) - orele 9,30.

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 membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale - orele 11,00.

3.  Proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de
către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) (nr.158/1997) - restituire la
comisie pentru o nouă dezbatere - orele 11,30.

4.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992
privind organizarea statisticii publice (nr.311/1999) - orele 12,00.
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5.       Propunerea legislativă privind LEGE CADRU pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (nr.309/2001) - procedură de urgenţă -
orele 14,00.

II.ÎN AVIZARE:

1.   Proiectul de Lege privind comerţul electronic (nr.330/2001) -
procedură de urgenţă.

2.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2001 pentru completarea art.116 din Legea nr.94/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (nr.331/2001) - procedură de urgenţă.

3.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar (nr.332/2001) - procedură de urgenţă.

4.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a
locuinţelor de serviciu necesare personalului ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice (nr.336/2001) -
procedură de urgenţă.

5.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia
Autonomă �Monitorul Oficial� (nr.337/2001) - procedură de urgenţă.

6.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.32/1998 privind organizarea  cabinetului demnitarului din administraţia publică
centrală (nr.321/2001).

7.   Proiectul de Lege privind completarea articolului 2 din Decretul
nr.343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia cu privire la
privilegiile şi imunităţile  instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947 (nr.322/2001).

8.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, (nr.53/2001).

9.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanţa de urgenţă nr.88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale (nr.406/1999).

 III.  Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Legislativ - şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului - orele 15,30.

Şedinţa a început cu dezbaterea propunerii legislative privind LEGE
CADRU pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora, prevăzută la
pct.5, în fond, pe ordinea de zi.

La examinare, au participat în calitate de iniţiatori: doamna deputat
Mona Muscă şi domnul deputat Atilla Kelemen.

După prezentarea  propunerii legislative de către iniţiatori, au avut loc
discuţii cu caracter general, exprimându-şi punctele de vedere membrii comisiei
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juridice. Astfel, doamna deputat Carmen Dumitriu a apreciat că iniţiativa legislativă
suspusă dezbaterii este oportună şi are o importanţă deosebită, motive pentru care a
fost transmisă  în procedură de urgenţă. Din aceleaşi considerente, însă, este necesară
o examinare aprofundată a textului şi studierea  unor materiale de specialitate
suplimentare. De asemenea, Guvernul României urmează să transmită punctul său de
vedere asupra propunerii legislative supusă dezbaterii.  În consecinţă, doamna deputat
a propus continuarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative într-o  şedinţă
ulterioară, propunere ce a fost adoptată, cu majoritate de voturi, de către membrii
comisiei.
                       Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului
adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat
la Strasbourg la 18 decembrie 1997, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.1, în fond.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de stat şi  doamna Mioara
Rădulescu - director.

În şedinţa din 30 mai 2001, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
a hotărât să solicite Ministerului Justiţiei  traducerea corectă a textului protocolului
adiţional a cărui ratificare face obiectul Ordonanţei Guvernului nr.92/1999.
Răspunzând solicitării comisiei, reprezentanţii Ministerului Justiţiei au prezentat
traducerea corectă în timpul şedinţei. Constatând că timpul afectat dezbaterii acestui
proiect de lege nu permite studierea materialului prezentat în momentul începerii
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea
dezbaterilor pentru şedinţa din 20 iunie 2001.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, pentru
finalizarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor normelor de
discriminare, prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ionel Olteanu - preşedintele
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

În şedinţa cumună  din 30 mai 2001, membrii Grupului parlamentar al
U.D.M.R s-au retras de la lucrări, exprimându-şi, astfel, dezacordul cu privire la
interpretarea prevederilor art.53 alin.(2) din, în momentul supunerii la vot a unor
amendamente propuse de membrii comisiei.

 Domnul deputat Ionel Olteanu a adus la cunoştinţă membrilor celor
două comisii că, Biroul permenent a adresat preşedintelui de şedinţă rugămintea de a
relua votul asupra amendamentelor formulate în şedinţa din 30 mai 2001, precizând,
totodată că, interpretarea corectă a prevederilor art.53 alin.(2) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, în opinia membrilor Biroului permanent, este cea prezentată de
Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Faţă de cele expuse mai sus, membrii celor două comisii şi-au exprimat
punctele de vedere.

Astfel, domnul deputat Ionel Olteanu, susţinut de domnii deputaţi
Cornel Bădoiu şi Văsălie Moiş, a apreciat că Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
nu are competenţa stabilită prin Regulamentul Camerei Deputaţilor de a solicita unei
comisii permanente reluarea procedurii de vot asupra unei iniţiative legislative. Prin
urmare, votul asupra fiecărui articol al proiectului de lege  fiind exprimat, domnii
deputaţi propun votarea pe ansamblu a proiectului de lege.
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Domnul deputat Emil Boc, susţinut de doamna deputat Minodora
Cliveti, a propus sesizarea Comisiei pentru regulament în vederea stabilirii modului de
interpretare a prevederilor art.53 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi
amânarea votului final asupra proiectului de lege, până la primirea unui răspuns
competent în acest sens.

Şi-au mai exprimat punctele de vedere  domnii deputaţi Ervin Zoltan
Szekely, Gheorghe Tokay, Ioan Timiş, Nicolae Păun, precum şi doamna deputat
Ruxandra Florina Jipa.

În urma acestor discuţii, preşedintele de şedinţă a hotărât supunerea la
vot a întregului proiect de lege, în forma adoptată la dezbaterea pe articole. Ca urmare
a acestei hotărâri, reprezentanţii Grupului parlamentar al U.D.M.R, domnul deputat
Emil Boc - Grupul parlamentar al P.D. şi domnul deputat Cornel Ştirbeţ - Grupul
parlamentar al P.N.L. s-au retras de la lucrările şedinţei.

În urma verificării cvorumului, constatându-se că sunt îndeplinite
prevederile art. 53 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor două
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, urmând a se
întocmi raport favorabil cu amendamente.

Şedinţa comună a continuat cu proiectul de Lege privind utilizarea
unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică),
prevăzut pe ordinea de zi, la pct.3, pentru reexaminarea în fond de cele două comisii.
Au avut loc discuţii cu caracter general, în urma cărora membrii celor două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor până la primirea punctului de
vedere al Guvernului.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
şedinţă separată, cu examinarea pct.4, în fond, al ordinii de zi.

La dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice a participat, în calitate de invitat,
domnul Dan Gherguţ, director la Institutul Naţional de Statistică.

Au avut loc discuţii cu caracter general, urmând ca pentru dezbaterea
pe articole a proiectului de lege, comisia juridică să se întrunească în şedinţă comună
cu membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare în vederea
redactării unui raport comun. În consecinţă, examinarea proiectului de lege menţionat
mai sus, a fost amânată pentru şedinţa din 27 iunie 2001, cu menţiunea ca programul
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare să permită organizarea unei
şedinţe comune.

S-a trecut la examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.II, în
avizare, al ordinii de zi.  Au fost avute în vedere atât  expunerile de motive, cât şi
avizele favorabile ale Consiliului Legislativ. În urma examinării, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la
pct.1 - 8, pe ordinea de zi.

Proiectul de lege prevăzut la pct.9, pe ordinea de zi, a fost respins  cu
majoritate de voturi, întrucât a rămas fără obiect.

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei
Deputaţilor au continuat, la orele 15,30, cu şedinţa comună cu membrii Comisiei
juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.
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Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au transmis
celor două comisii juridice propunerile făcute de Grupul parlementar al P.D.S.R.
pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ, pentru a se proceda la audierea
candidaţilor propuşi şi pentru a se întocmi aviz comun în acest sens.

 Candidaţii audiaţi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului
Legislativ au fost: Dragoş Iliescu - actual preşedinte interimar, Sorin Gheorghe
Popescu - preşedinte al Secţiei de Evidenţă Oficială a Legislaţiei şi Documentare şi
Mircea Preda - şef sector Consiliul Legislativ. Supuse la vot, după dezbateri, cele trei
candidaturi au fost acceptate prin consens şi s-a hotărât să fie prezentate Birourilor
permanente pentru finalizarea procedurii, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi
a Senatului.

                  PREŞEDINTE,                                    SECRETAR,
              dr. Ionel Olteanu                              Carmen Dumitriu


