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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 21.03.2001
Nr. 458/XVIII/11

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

din ziua de 21 martie 2001.

          Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor,
având cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 martie  2001.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:
A. -  pentru şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 21 martie 2001, orele 1100

B. - pentru şedinţa comună cu Comisia juridică, de numiri,
disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului  din ziua de 21 martie 2001, orele
1500 � la sediul Senatului.

A.

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii - (nr.17/2000).

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

Guvernului nr.115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului
cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare
prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale - (nr.182/2001)  - procedură de
urgenţă;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile -
(nr.184/2001) � procedură de urgenţă;

3. Proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei unor societăţi
comerciale - (nr.185/2001);
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele
fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României - (nr.185/2001);

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - (nr.187/2001);

6. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare - (nr.163/2001) �
procedură de urgenţă;

7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului
Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale - (nr.183/2001) -  procedură de
urgenţă;

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare -
(nr.176/2001);

9. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.106/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar - (nr.175/2001);

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societăţii
Comerciale  I.C.P.P.A.M. S.A. Baloteşti - (nr.188/2001) � procedură de urgenţă;

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină
fitosanitară - (nr.190/2001) � procedură de urgenţă;

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite
gratuit - (nr.191/2001) � procedură de urgenţă;

13. Proiectul de Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea
Neagră - (nr.192/2001) � procedură de urgenţă;

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la
dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea
cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea
animalelor, în perioada 1998-2000 şi a Ordonanţei Guvernului nr.36/1999 privind
sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare,
combine, maşini şi utilaje agricole, precum şi de instalaţii pentru irigat din producţia
internă - (nr.193/2001)  - procedură de urgenţă;

15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice -
(nr.189/2001)  - procedură de urgenţă.
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*
*          *

B. 1.    Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de  execuţie
a bugetului de stat, a conturilor de execuţie ale  bugetelor fondurilor speciale şi a
contului general al datoriei  publice aferente anului 1998 - (nr.177/2001);

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie
a bugetului de stat, a conturilor de execuţie ale bugetelor fondurilor speciale şi a
contului general al datoriei   publice aferente anului 1999 - (nr.178/2001);

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie
a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 1998 - (nr.180/2001);

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie
a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 1999 - (nr.181/2001);

5.       Raportul de activitate al Consiliului Legislativ pe anul 1999;
6. Punct de vedere comun în legătură cu procedura aplicabilă în

cazul în care una din Camere respinge o ordonanţă a Guvernului, iar cealaltă Cameră
aprobă respectiva ordonanţă.

Şedinţa a început la orele 11,00, cu dezbaterea proiectelor de lege
prevăzute la pct.A, al ordinii de zi, pentru care Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a Camerei Deputaţilor a fost sesizată spre avizare.

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

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au avizat favorabil
proiectele de lege prevăzute la pct.1-7 şi 9 � 14.
                     Cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.8, în avizare, domnul Vasile Moiş, deputat PRM, a
propus să se solicite Biroului Permanent investirea Comisiei juridice cu dezbaterea în
fond a proiectului de lege mai sus menţionat.  Această solicitare a fost susţinută  şi de
domnul Ion Neagu, deputat PDSR, care a propus amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege menţionat mai sus.

Faţă de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi, amânarea dezbaterilor proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, pentru o şedinţă ulterioară.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea, spre avizare, a
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.118/1996 privind
constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, prevăzut pe ordinea
de zi, la pct.15.

În cursul dezbaterilor, domnul Liviu Negoiţă, deputat P.D. a propus
amendarea art.I pct.3 din proiectul de lege care se referă la modificarea art.9 din Legea
nr.118/1996. Amendamentul a fost susţinut de domnul Emil Boc, deputat P.D.,
precum şi de domnul Cornel Bădoiu, deputat P.D.S.R. În urma supunerii la vot, cu
8 voturi �pentru�, 7 �împotrivă� şi 1 �abţinere�, a fost admis amendamentul propus,
fiind astfel însuşit de comisie.
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Ulterior, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de lege şi transmiterea lui cu un amendament, la Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată în fond.

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea în fond a proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii.

La examinarea acestuia au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, domnul Alexandru Ivanov � secretar de stat şi doamna Alina
Rădoi � consilier.

După prezentarea de către domnul Alexandru Ivanov a  proiectului de
lege, au avut loc discuţii cu caracter general.

Datorită programării şedinţei comune a celor două comisii juridice ale
Camerei Deputaţilor şi  Senatului la orele 15,00, examinarea acestui  proiect de lege a
fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

Astfel, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei
Deputaţilor şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice,
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

S-au examinat proiectele de legi prevăzute pe ordinea de zi, la  pct.B,
nr.1-4.

La dezbaterea acestor proiecte de lege referitoare la bugetul de stat şi la
bugetul asigurărilor sociale de stat s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliului Legislativ.

Din expunerile de motive reiese că execuţia bugetului de stat s-a
desfăşurat  în condiţiile unei politici bugetare şi fiscale de stabilizare
macroeconomică, cu accent pe menţinerea unui deficit cât mai redus, subordonat
obiectivului principal al politicii economice de menţinere a unei cote a inflaţiei cât
mai reduse.

Cu majoritate de voturi, membrii celor două comisii reunite au hotărât
avizarea favorabilă a proiectelor de lege.

S-a continuat cu dezbaterea Raportului de activitate a Consiliului
Legislativ pe anul 1999.

Domnul senator Peter Eckstein Kovacs a propus amânarea examinării
acestui raport pentru invitarea la dezbateri a reprezentanţilor Consiliului Legislativ.
De asemenea, a apreciat că, în raport  Consiliul Legislativ a făcut unele aprecieri care,
în opinia domnului senator, exced competenţa acestui organ consultativ de
specialitate.

În susţinerea opiniei domnului Eckstein Kovacs, au luat cuvântul
domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Timiş.

Domnul senator Antonie Iorgovan a propus dezbaterea raportului în
şedinţa în curs, cu posibilitatea de a transmite Consilului Legislativ întrebări şi
observaţii la care acesta ar urma să răspundă în cel mai scurt timp.

Punctul de vedere exprimat de domnul senator a fost susţinut de
domnii:   Aristide Roibu, Ion Predescu şi Nicolae Vlad Popa � senatori, precum şi
domnii: Ionel Olteanu, Ioan Mogoş, Cornel Bădoiu � deputaţi, care au apreciat că
Parlamentul poate consulta punctul de vedere al Consiliului Legislativ, dar nu este
obligat să şi-l însuşească. Potrivit prevederilor art.79 din Constituţia României,
Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului.

După dezbateri, cu majoritate de voturi, membrii celor două comisii au
hotărât întocmirea unui raport favorabil care să cuprindă întrebările şi observaţiile
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formulate de domnii Peter Eckstein Kovacs � senator şi Emil Boc � deputat.
          Comisiile juridice reunite şi-au continuat lucrările cu dezbaterile asupra

unui punct de vedere comun, solicitat de Birourile permanente ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului în şedinţa din 6 martie 2001, în legătură cu procedura
aplicabilă în cazul în care una din Camere respinge o ordonanţă a Guvernului, iar
cealaltă Cameră aprobă respectiva ordonanţă.

Au luat cuvântul domnii senatori: Ion Predescu, Aristide Roibu şi
Antonie Iorgovan , precum şi domnii deputaţi: Ion Bădoiu, Ştefan Cazimir şi Emil
Boc. Au  fost invocate prevederile art.135 din Regulamentul Senatului de către
domnul senator Ion Predescu, precizându-se că procedura aplicabilă în situaţia
menţionată mai sus este cuprinsă în conţinutul acestora. Cu majoritate de voturi,
membrii comisiilor reunite au hotărât redactarea unui punct de vedere comun în sensul
celor precizate de domnul senator Ion Predescu.

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

                 PREŞEDINTE,                             SECRETAR,

            dr. Ionel Olteanu                         Carmen Dumitriu


