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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 14.02.2001
Nr. 262/XVIII/11

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

din ziua de 14 februarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei
Deputaţilor, având cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 14 februarie 2001.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1.         Proiectul de Lege privind extrădarea (nr.48/2001).

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre

Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea
poliţienească, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 1999 (nr.20/2001);

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de
Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în combaterea criminalităţii,
semnat  la Kiev la 6 iunie 1999 (nr.21/2001);

3. Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România
a unor amendamente la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru
Migrări, adoptată la Veneţia, la 19 octombrie 1953 (nr.22/2001);

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea
Protocol adiţional la Acordul cu privire la Forţa Multinaţională de Pace
din Europa de Sud - Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000 (nr.23/2001);

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace, privind transportul
rutier internaţional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 (nr.24/2001);

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi
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echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25
noiembrie 1999 (nr.25/2001);

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre
România şi  Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexat,
semnate la Canberra, la 2 februarie 2000 (nr.26/2001);

8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Sediu
dintre România şi Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperarare în sud-
estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat
la Bucureşti la 2 octombrie 2000 (nr.27/2001);

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.121/2000 privind înfiinţarea Institutului  pentru Studierea
Problemelor Minorităţilor Naţionale (nr.599/2000);

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.265/2000 privind desfiinţarea unilaterală a
regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii
Europene � procedură de urgenţă � (nr.675/2001);

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.43/2000 pentru aprobarea amendamentelor,
convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului
privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C.
la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea acestui Acord � procedură de
urgenţă � (nr.57/2001);

12.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de
Înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui Avans de
100.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului
Facilitarea Comerţului şi Transportului în Sud-Estul Europei, în valoare
de 17,1 milioane dolari SUA � procedură de urgenţă � (nr.58/2001);

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui
imobil din proprietatea Societăţii Comerciale Fast Service Electronica
S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi
Harghitei � procedură de urgenţă � (nr.59/2001);

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.178/2000 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de
împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Banca
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Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de
dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane
dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999 � procedură de
urgenţă � (nr.60/2001);

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităţilor de
transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei,
condensatului şi etanului lichid � procedură de urgenţă � (nr.61/2001);

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată
pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare
asumate de Banca Generală de Credit şi Promovare � BANKOOP  S.A.
ce decurg din Acordul de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea
Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari
SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995 � procedură de urgenţă �
(nr.62/2001).

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de
legi prevăzute la punctul II, al ordinii de zi, pentru care  comisia a fost
sesizată spre avizare.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât
avizarea favorabilă a acestora.

La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui
imobil din proprietatea Societăţii Comerciale Fast Service Electronica
S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi
Harghitei, domnul deputat Tamas Sandor  a formulat unele observaţii de
fond a căror dezbatere excede competenţa comisiei juridice, sesizată spre
avizare.

Domnul deputat Ionel Olteanu, preşedintele comisiei a
menţionat că, potrivit art.58 pct.11 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, în situaţia în care este sesizată cu dezbaterea unei iniţiative
legislative spre avizare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi se
pronunţă asupra constituţionalităţii proiectului de lege sau a propunerii
legislative, urmând ca problemele de fond să fie analizate de comisia
sesizată cu dezbaterea în fond.

Ulterior acestor precizări, membrii comisiei, cu majoritate de
voturi, au avizat favorabil proiectul de lege prevăzut în ordinea de zi la
pct.13, în avizare.

Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea proiectului de
Lege privind extrădarea.
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La lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din
partea Ministerului Justiţiei, domnul Alexandru Ivanov � secretar de stat
şi domnul Teodor Anastasiu � consilier.

Dezbaterile asupra proiectului de lege mai sus menţionat, au
început cu observaţii şi propuneri cu caracter general, formulate de către
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Domnul deputat Ion Neagu a apreciat că există erori în
alcătuirea textului de lege şi a considerat oportună revizuirea acestuia de
către iniţiator.

Cu titlu de exemplu, domnul deputat Ion Neagu a formulat
observaţii cu trimitere la articolele ce vizează prescripţia şi a menţionat
că, o parte din  termenii care se regăsesc în textul proiectului de lege nu
sunt în concordanţă terminologică cu cei utilizaţi în legislaţia penală.

Domnii deputaţi Ionel Olteanu, Vasile Moiş, Emil Boc şi
Ioan Timiş au considerat ca fiind  justificate obiecţiunile formulate de
domnul deputat Ion Neagu cu privire la proiectul de Lege privind
extrădarea şi  au adresat întrebări reprezentanţilor Guvernului  referitoare
la convenţiile bilaterale încheiate de România, convenţiile multilaterale
la care România este parte  şi înţelegerile multilaterale speciale care au
fost avute în vedere la elaborarea proiectului de lege.

Faţă de  observaţiile şi propunerile  cu caracter general
asupra proiectului de lege, s-a apreciat că este necesară amânarea
dezbaterilor pentru actualizarea acestuia în raport de precizările expuse
mai sus.

În consecinţă,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
decis continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind extrădarea în
şedinţa din 26 februarie 2001, urmând ca membrii comisiei să formuleze
amendamente, ce vor fi înregistrate  până în ziua de 23 februarie 2001.

Toţi membrii comisiei au fost prezenţi.

                  PREŞEDINTE,                               SECRETAR,
                dr.Ionel Olteanu                           Carmen Dumitriu


