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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 28.02.2001
Nr. 348/XVIII/11

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

din ziua de 28 februarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei
Deputaţilor, având cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua
de 28 februarie 2001.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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

Guvernului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor evreieşti din România (nr.255/1998).

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparţinut
comunităţilor minorităţilor naţionale din România (nr.256/1998).

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
(nr.499/1999).

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.263/2000 privind majorarea capitalului social al
Societăţii Comerciale C.U.G. S.A. Cluj-Napoca (nr.673/2001) -
procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea şi completarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile
cooperatiste de credit (nr.679/2000) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligaţii ale unor
agenţi  economici din domeniul transporturilor feroviare (nr.681/2000) -
procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata
taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii,
efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării
Naţionale, contractate în anii anteriori (nr.560/2000) - procedură de
urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe,
dobânzilor şi altor costuri aferente împrumuturilor contractate de
Societatea Comercială �Termoelectrica� - S.A. (nr.564/2000) - procedură
de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaţilor modificată şi
completată prin Ordonanţa de  urgenţă nr.125/2000 (nr.669/2000) -
procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea
exploatării porturilor (nr.412/2000).

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (nr.544/2000).

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, a unei
drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie cu
capacitate de 2500 m3 (nr.579/2000) - procedură de urgenţă.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier în proprietate industrială nr.(383/2000).

ANEXA la ordinea de zi:
I. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (nr.88/2001) -
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procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii
societăţilor comerciale care se privatizează (nr.89/2001) - procedură de
urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor
comerciale din turism (nr.90/2001) - procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
activităţilor economice (nr. 91/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi
comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a
societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
(nr.92/2001) - procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei
Naţionale de Electricitate - S.A.de către Fondul Proprietăţii de Stat prin
Banca de Import-Export a României (EXIMBANK)  S.A. pentru
asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcură, gaze naturale şi
cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000
(nr. 93/2001) - procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 39/2000 pentru modificarea art.12 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea
societăţilor comerciale din turism (nr.94/2001) - procedură de urgenţă.

8. Proiectul de  Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
activităţii economice (nr.95/2001) - procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Dezvoltarea  şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor
Miniere (nr.96/2001) - procedură de urgenţă.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000
privind sistemul naţional de decoraţii al României (nr.97/2001) -
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procedură de urgenţă.
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind  decoraţia  "Crucea
Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste" (nr.98/2001) - procedură de
urgenţă.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  de
urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi
Medaliei Naţionale PENTRU MERIT (nr.99/2001) - procedură de
urgenţă.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului Crucii şi
Medaliei Naţionale "Serviciul Credincios" (nr.100/2001) - procedură de
urgenţă.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art.45 alin.(3) şi (4)
din Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea
asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii (nr.
101/2001) - procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr.1 şi 2
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea
Ordinului şi Medaliei Naţionale "Pentru Merit" şi a anexelor nr.1 şi 2 la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea
Ordinului Crucii şi Medaliei Naţionale "Serviciul Credincios"
(nr.102/2001) - procedură de urgenţă.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
(nr.103/2001) - procedură de urgenţă.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 175/2000 privind unele măsuri pentru derularea
creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr.961/2000
privind  aprobarea contractării de către Serviciul de Informaţii Externe a
unui credit extern, garantat de Ministerul Finanţelor în numele statului
(nr.104/2001) - procedură de urgenţă.

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (nr.105/2001) - procedură
de urgenţă.
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19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.203/2000 privind participarea României în anul
2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei
financiare la acest program (nr.106/2001) - procedură de urgenţă.

20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea Anexei nr.2 la
Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi  ale personalului
militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţa naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale
personalului civil din aceste instituţii. (nr.107/2001) - procedură de
urgenţă.

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii
participării Guvernului Romîniei, pentru perioada 2001-2005, la Acordul
dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite
(C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul  "Calea Ferată
Trans-Europeană (TER), privind fondul de cooperare şi creditare, semnat
la Geneva la 17 decembrie 1992 (nr.108/2001) - procedură de urgenţă.

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la
unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
(nr.109/2001) - procedură de urgenţă.

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
(nr.110/2001) - procedură de urgenţă.

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind
înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor
ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi
instituţii publice (nr.111/2001) - procedură de urgenţă.

25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea
şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
(nr.112/2001) - procedură de urgenţă.

26. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la
Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de
ozon, adoptat la cea de-a noua Reuniune a Părţilor, la Montreal din 15-17
septembrie 1997 (nr.113/2001) - procedură de urgenţă.

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea
şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de
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Telecomunicaţii "Romtelecom" -S.A. (nr.120/2001) - procedură de
urgenţă.

Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi, pentru care comisia a fost sesizată spre
avizare.

La dezbateri au fost avute în vedere expunerile de motive şi
avizele favorabile ale Consiliului Legislativ.

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să
acorde  aviz favorabil pentru proiectele de lege prevăzute la pct.1 � 9, în
avizare.

Dezbaterile au continuat cu examinarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea
şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, prevăzut pe
ordinea de zi la pct.10.

După discuţii cu caracter general, membrii comisiei au
propus solicitarea unui punct de vedere al Uniunii Avocaţilor din
România.

În consecinţă, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea
dezbaterilor asupra acestui proiect de lege pentru o şedinţă ulterioară.

Lucrările au continuat discutarea proiectelor de lege
prevăzute în ANEXA la ordinea de zi.

La examinarea acestora au fost avute în vedere atât
expunerile de motive cât şi avizele Consiliului Legislativ. Cu majoritate
de voturi, s-a hotărât  avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute
la pct.1 � 10  şi 12 � 27 din anexa la ordinea de zi.

Cu privire la  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind  decoraţia  "Crucea
Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", prevăzut la pct.11, membrii
comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.

S-a continuat cu examinarea proiectelor de lege pentru care
comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond.

Proiectului de Lege privind extrădarea a fost amânat pentru
o şedinţă ulterioară, considerându-se necesară  prezenţa la lucrări a unui
reprezentant al Guvernului.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat
lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei  pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, întrucât ambele
comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectele de lege
prevăzute la pct. 2 � 4, în fond,  ale ordinii de zi.
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După discuţii cu caracter general, domnii deputaţi Vasile
Moiş, Ion Neagu, Nicolae Păun, precum şi doamnele deputat Angela
Bogea şi Florina Jipa au propus ca  dezbaterea  proiectelor de lege
prevăzute la pct. 2 şi 3, să aibă loc în  prezenţa reprezentanţilor
Guvernului şi ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

Faţă de această propunere, membrii celor două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă
ulterioară.

Sedinţa celor două comisii reunite a continuat cu examinarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.192/1999
privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului.

După examinarea obiectului de reglementare al Ordonanţei
de urgenţă nr.192/1999, membrii celor două comisii, au hotărât ca
aceasta să fie respinsă ca lipsită de obiect.  S-a avut în vedere că potrivit
prevederilor art.25 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Copilului şi Adopţie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.192/1999 a
fost abrogată expres.

Faţă de aceste considerente, cu majoritate de voturi, membrii
celor două comisii au hotărât să propună respingerea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/1999.  În
acest sens, se va întocmi raport de respingere.

Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat
următorii deputaţi: Acsinte Gaspar, Minodora Cliveti, Ioan Timiş, Traian
Dobre � Grupul parlamentar al P.D.S.R.

                 PREŞEDINTE,                              SECRETAR,
               dr. Ionel Olteanu                         Carmen Dumitriu


