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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 13.02.2001
Nr. 258/XVIII/11

S I N T E Z A
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 13 februarie 2001.

În temeiul prevederilor art.49 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comitetul ordinii de zi a aprobat cu adresa nr.5 din data de 9 februarie 2001,
desfăşurarea şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  în ziua de 13
februarie 2001, în acelaşi timp cu şedinţa plenului Camerei Deputaţilor.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,
a aprobat următoarea ordine de zi:

I. Examinarea unor cereri adresate Biroului permanent, prin care se
solicită cumularea funcţiei de deputat cu alte funcţii.

II. ÎN AVIZARE:
                        1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria, privind readmisia cetăţenilor proprii şi a
străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie  2000 (nr.11/2001);
                       2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în
combaterea producerii şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a
folosirii inadecvate şi a farmacodependenţei, semnat la Bucureşti, la 20 octombrie
1999 (nr.12/2001);
                       3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Irlandei privind readmisia proprilor cetăţeni şi a cetăţenilor
unor state terţe care se află ilegal pe teritoriul statelor lor, semnat la Bucureşti, la 12
mai 2000 (nr.13/2001);
                       4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere,  semnat la Bucureşti
la 12 iunie 2000 (nr.14/2001);
                       5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia informaţiilor  militare
secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 (nr.10/2001);
                        6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Slovace, privind serviciile aeriene, semnat la
Bratislava la 6 iunie 2000 (nr.15/2001);
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                        7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în
domeniul combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe
psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la
17 septembrie 1999 (nr.16/2001);
                        8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Finlandei privind readmisia persoanelor,  semnat la Helsinki, la
5 noiembrie 1999 (nr.17/2001);
                         9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală,
semnat la New-Delhi, la 2 noiembrie 1995 (nr.18/2001);

10. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului european pentru
suprimarea vizelor pentru refugiaţi (STE -31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959
şi semnat de România la 5 noiembrie 1999 (nr.19/2001).

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a început cu
examinarea proiectelor de legi, prevăzute la pct.II, al ordinii de zi,  pentru care aceasta
a fost sesizată spre avizare.

Ulterior prezentării obiectului proiectelor de legi, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea lor  favorabilă.

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea cererilor adresate
Biroului permanent, prin care se  solicită cumulul calităţii de deputat cu alte funcţii.

Conform prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii comisiei au examinat  aceste cereri în şedinţa din 13 februarie 2001 şi au
constatat că, prin cele 21 de cereri înregistrate la Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi, deputaţii care s-au adresat Biroului permanent au solicitat să nu se suspende
contractul de muncă existent la data dobândirii calităţii de deputat, unele cereri
precizând opţiunea deputatului de a rămâne cu activitatea de bază şi carnetul de
muncă la instituţia respectivă, altele dintre acestea faptul că activitatea de bază şi
carnetul de muncă vor fi  la Camera Deputaţilor, iar celelalte omit asemenea precizări.

Din cei 21 deputaţi care au formulat cereri, 13 sunt cadre didactice în
învăţământul superior, 1 medic, 1 biochimist, 1 director de institut de cercetare, 1
director de teatru şi actor, 4 directori sau manageri ai unor societăţi comerciale cu
capital privat.

Pentru formularea punctului de vedere privind regimul
incompatibilităţii demnităţii de parlamentar cu alte funcţii publice sau private,
membrii comisiei au  avut în vedere atât prevederile art.68 din Constituţia României,
cât şi prevederile unor legi speciale.

În cursul dezbaterilor, au luat cuvântul domnii deputaţi: Marin Cristea,
Emil Boc, Ion Neagu, Radu Ciuceanu, Traian Dobre, precum şi preşedintele comisiei,
domnul deputat Ionel Olteanu, care şi-au exprimat opiniile cu privire la funcţia de
autoritate publică. Prin funcţie de autoritate publică se înţelege, de regulă, o funcţie de
conducere în cadrul unei autorităţi publice, aptă să participe la luarea deciziilor în
cadrul acelei autorităţi.

În privinţa funcţiei publice, doctrina de drept constituţional distinge
funcţiile publice de autoritate (incompatibile cu demnitatea de deputat) şi  funcţiile
publice de gestiune, care nu presupun din partea persoanei ce ocupă o astfel de
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funcţie, exercitarea unor acte de autoritate, presupunând o putere discreţionară, deşi
servesc interesul public. Rezultă că, o astfel de funcţie publică de gestiune nu este
incompatibilă cu exercitarea mandatului de deputat.

Cu privire la suspendarea contractului de muncă, examinând
prevederile Legii nr.4/1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui
României, senatorilor şi deputaţilor, care nu este o lege organică şi care a fost adoptată
anterior Constituţiei coroborat cu prevederile art.68 alin.(3) din Constituţie, potrivit
cărora incompatibilităţi privind calitatea de deputat sau de senator se pot stabili doar
prin lege organică, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, consideră că
neaprobarea de către Biroul permanent a cumulului de funcţii pentru examinarea
cărora se încheie contracte de muncă, ar conduce la depăşirea competenţelor sale, prin
instituirea unor incompatibilităţi contrare principiului constituţional enunţat. Biroul
permanent nu poate refuza aprobarea unei cereri privind cumulul calităţii de deputat
cu oricare altă funcţie care nu intră în zona incompatibilităţilor.

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să recomande Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor aprobarea cererilor celor 21 de deputaţi,
având în vedere că unele situaţii la care se referă aceste solicitări privesc funcţii
publice de gestiune şi nu de autoritate, iar celelalte, nu vizează funcţii publice.
Comisia apreciază că este necesar ca, potrivit art.2 din Legea nr.2/1991 privind
cumulul de funcţii, persoana  aflată în această situaţie să precizeze unitatea unde
va avea funcţia de bază. Ar urma ca această unitate să plătească toate drepturile de
personal persoanei în cauză, contribuţia de asigurări sociale de stat, contribuţia pentru
pensia suplimentară,  precum şi orice alte sume datorate potrivit legii, în conformitate
cu evidenţa şi completarea carnetului de muncă.

Ulterior acestor dezbateri, membrilor  comisiei le-au fost distribuite
ordine de zi pentru şedinţa din ziua de 14 februarie 2001, urmând  ca aceasta să
înceapă la orele 11,00.

Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi (22) au absentat: domnii deputaţi Ion Mogoş şi Valeriu Stoica � Grupul
parlamentar al P.N.L., precum şi domnul deputat Acsinte Gaspar � Grupul
parlamentar al P.D.S.R.

                    PREŞEDINTE,                         SECRETAR,
                  dr. Ionel Olteanu                   Carmen Dumitriu
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