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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 20.06.2001
Nr. 806/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

 din ziua de 20 iunie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 20 iunie 2001.

 Viceliderul Grupului parlamentar al P.D.S.R., doamna deputat Viorica
Afrăsinei, i-a împuternicit pe domnii deputaţi Petre Posea şi Cătălin Popescu să
participe la lucrările comisiei, în locul domnilor deputaţi Vlad Adrian Căşunean şi
Ioan Timiş.

Liderul Grupului parlamentar al U.D.M.R., domnul deputat Kelemen
Atilla l-a împuternicit pe domnul deputat Robert Raduly să participe la şedinţa din
ziua de 20 iunie 2001, în locul domnului deputat Tamas Sandor.

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 şedinţa comisiei din ziua de 20 iunie 2001.

            De asemenea, liderul Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat
Lucian Augustin Bolcaş, membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi l-a
împuternicit pe domnul deputat Valentin Vasilescu, să îl înlocuiască la şedinţa
comisiei din ziua de 20 iunie 2001.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:

1. Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor (nr.286/2001) - şedinţă comună
cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - orele 930.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii
din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală  (nr.347/2001).

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice,
precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive (nr.352/2001).

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.274/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice,
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precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive (nr.353/2001).

II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (nr.355/2001) - procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi
plăţi compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în
rezervă sau direct în retragere (nr.354/2001) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.79 din Legea nr.164/2001
privind pensiile militare de stat (nr.351/2001) - procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă (nr.350/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile situate în
municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome �Locato� în administrarea
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (nr.346/2001) - procedură de
urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru finalizarea procesului de privatizare a
Băncii Agricole S.A. (nr.344/2001) - procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor
achiziţionate în cadrul proiectului Geothermie Călimăneşti (nr.339/2001) - procedură
de urgenţă.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a început lucrările în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,
fiind dezbătut proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor, prevăzut la pct.1, în fond, al
ordinii de zi.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Varujan
Pambuccian - preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, doamna Alexandra Hârţan - secretar de stat
şi din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, domnul colonel Corneliu
Grigore - manager programe.

S-a continuat dezbaterea pe articole a proiectului de lege, concomitent
cu amendamentele formulate de membrii celor două comisii. Domnul deputat Ionel
Olteanu, preşedintele comisiei juridice a formulat unele amendamente care au fost
susţinute de domnii deputaţi: Emil Boc, Varujan Pambuccian, Vasile Moiş, Valentin
Vasilescu şi  Ion Neagu. De asemenea, domnul deputat Ştefan Cazimir a formulat
amendamente de ordin lexical, ce au fost adoptate de membrii comisiilor.
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După examinarea pe articole, membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de
lege cu amendamentele comisiilor. În acest sens, urmează a se întocmi raport comun.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
şedinţă separată, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală,
prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi.

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

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentantul
Guvernului, domnul deputat Acsinte Gaspar - Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul,
iar din partea Ministerului Justiţiei, domnul Doru Trifoi - secretar de stat, domnul
Alexe Costache Ivanov - secretar de stat, doamna Adina Vlăsceanu - şef serviciu şi
doamna Alina Dorobanţ - consilier.

La proiectul de lege supus dezbaterii, au formulat amendamente
domnul deputat Emil Boc şi domnul deputat Vasile Moiş. Ca urmare a examinării
acestora, unul dintre amendamentele domnului deputat Emil Boc a fost respins prin
vot, iar celălalt a fost retras.  Amendamentul domnului deputat Vasile Moiş a fost
susţinut de domnul deputat Cornel Bădoiu, ulterior fiind adoptat şi  de către  membrii
comisiei.

În urma  supunerii la vot a întregului proiect de lege, membrii comisiei
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
acestuia, întocmindu-se în acest sens,  raport favorabil cu amendamente.

S-a trecut la examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.II, în
avizare, al ordinii de zi. Au fost avute în vedere expunerile de motive şi avizele
favorabile ale Consiliului Legislativ. În urma examinării, membrii comisiilor au
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la
pct. 1, 2, 4, 5 şi 7, ale ordinii de zi.

Întrucât timpul afectat lucrărilor comisiei a fost epuizat, s-a hotărât ca
examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.3 şi 4, în fond, precum şi cele
prevăzute la pct.3 şi 6 , în avizare, ale ordinii de zi, să fie amânată pentru o şedinţă
ulterioară.

              VICEPREŞEDINTE,                              SECRETAR,
            Ruxandra Florina Jipa                        Carmen Dumitriu


