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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 28.03.2001
Nr. 493/XVIII/11

SINTEZA
 şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 28 martie 2001.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

A. I. ÎN FOND:

         1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii - (nr.17/2000).

2. Propunerea legislativă pentru arborarea permanentă a Drapelului
României pe clădirea Palatului Parlamentului (nr.198/1999) - restituit de plenul
Camerei Deputaţilor pentru reexaminare.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a
aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. -
Sibiu (nr.232/1999) - restituit de plenul Camerei Deputaţilor pentru reexaminare.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului
nr.55/1998 pentru  completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1993 privind achiziţiile
publice (nr.373/1998) - restituit de plenul Camerei Deputaţilor pentru reexaminare.

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

nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti (nr.561/2000).
2. Propunerea  legislativă pentru înfiinţarea Companiei Naţionale

pentru Tehnologii de Apărare (nr.454/2001).
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.188/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa Guvernului
nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României (nr.602/2000) - procedură de
urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă
către populaţie de Ministerul de Interne (nr.411/2000).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale ROMAN
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S.A. Braşov şi TRACTORUL UTB S.A. Braşov - (nr.445/1999) - procedură de
urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 privind
executarea creanţelor bugetare - (nr.206/2001) - procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.42/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001
personalului din sectorul bugetar - (nr.205/2001) - procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a
diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia
Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă
şi protecţia mediului în Valea Jiului - (nr.202/2001) - procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale
Tractorul UTB - S.A. Braşov - (nr.197/2001) - procedură de urgenţă.

III. Punct de vedere al comisiei  solicitat de Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor, în legătură cu scoaterea din evidenţă a propunerilor legislative
aflate la comisiile permanente în vederea  dezbaterii şi pentru care  acestea nu au
depus rapoarte, până la încheierea precedentei legislaturi.

         B. - şedinţa comună cu membrii  Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului, orele 1500.

I. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001 (nr.208/2001).
2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

(nr.209/2001).
II. Punct de vedere comun cu privire la  procedura  aplicabilă

proiectelor de legi pentru aprobarea unor ordonanţe ale căror efecte au încetat.

Şedinţa a început cu dezbaterea proiectelor de lege prevăzute la pct.II,
în avizare, al ordinii de zi.

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

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât  avizarea
favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la pct.1, 3, 4, 6, 8, 9, în avizare, pe ordinea
de zi.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2001 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, prevăzut la pct.7, în avizare, al
ordinii  de zi.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: domnul Mihail Ciulcov - Secretar
General, doamna Silvia Limbidis - director al Direcţiei Relaţia cu Parlamentul şi
domnul Ion Gibescu - şeful serviciului de salarizare.
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Au avut loc discuţii cu caracter general la care au luat cuvântul atât
iniţiatorii, cât şi membrii comisiei.

Domnii: Ion Neagu (deputat P.D.S.R.), Vasile Moiş (deputat P.R.M.),
Ionel Olteanu (deputat P.D.S.R.) şi Cornel Bădoiu (deputat P.D.S.R.) au propus să se
solicite Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor sesizarea Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi cu dezbaterea în fond a proiectului mai sus menţionat, datorită
caracterului precumpănitor juridic al acestuia.

Astfel, cu majoritate de voturi membrii comisiei au hotărât să solicite
sesizarea în fond alături de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu dezbaterea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2001
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul
bugetar, urmând a se întocmi raport comun.

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea propunerii  legislative
pentru înfiinţarea Companiei Naţionale pentru Tehnologii de Apărare, prevăzută la
pct.2, în avizare.

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de
motive, adresa Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului.

În urma dezbaterilor, constatându-se că prin adoptarea Hotărârii
Guvernului nr.979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Romarm"-S.A.,
Societatea Naţională "Romarm"-S.A. a fuzionat cu Regia Autonomă "Arsenalul
Armatei", s-a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea iniţiativei legislative,
întrucât aceasta a rămas fără obiect.

Dezbaterea asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale
ROMAN S.A. Braşov şi TRACTORUL UTB S.A. Braşov, prevăzut la pct.5, în
avizare, s-a amânat, având în vedere că, iniţial, Camera Deputaţilor a respins acest
proiect de lege în şedinţa din 12 februarie 2001, iar Senatul, în şedinţa din 15 martie
2001, a respins proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă
nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale ROMAN
S.A. Braşov şi TRACTORUL UTB S.A. Braşov.

Pentru reanalizarea acestui proiect de lege, concomitent cu discutarea
motivelor de respingere ale Camerei Deputaţilor, respectiv, cele de adoptare ale
Senatului, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor
pentru o şedinţă ulterioară.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a început dezbaterea în fond
a proiectelor de lege prevăzute la pct.I, pe ordinea de zi cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Au avut loc discuţii cu caracter general la care au luat cuvântul atât
membrii comisiei, cât şi invitaţii din partea Ministerului Justiţiei: domnul Alexandru
Ivanov - secretar de stat şi doamna Alina Rădoi -consilier, precum şi cei din partea
Guvernului: domnul Nicolae Teodorescu - director al Direcţiei Juridice a
Secretariatului General al Guvernului şi doamna Daniela Pârvulescu - consilier
director  la Departamentul pentru Analiză Instituţională şi Socială.

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca dezbaterile
asupra acestui proiect de lege să continue într-o  şedinţă ulterioară, urmând să fie
invitaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile, prin intermediul Departamentului pentru
Analiză Instituţională şi Socială al Guvernului României.

Şedinţa a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru
arborarea permanentă a drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului,
prevăzută la pct.2, în fond, al ordinii de zi.
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Propunerea legislativă mai sus menţionată a fost dezbătută în şedinţa
comisiei din 8 septembrie 1999, când s-a hotărât respingerea acesteia, în acest sens
întocmindu-se raportul nr.198/08.09.1999.

Cu ocazia dezbaterii iniţiativei legislative în plenul Camerei
Deputaţilor în ziua de 20 februarie 2001, la propunerea iniţiatorului, s-a hotărât
restituirea raportului la comisie  pentru reexaminare.

În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative, constatându-se că
prin aceasta se propune ceea ce este deja reglementat prin Legea nr.75/1994 privind
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,  membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea raportului de respingere iniţial, pentru a se
evita o dublă reglementare.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a
aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. -
Sibiu, prevăzut la pct.3, în fond al ordinii de zi, a fost dezbătut în urma retrimiterii la
comisie pentru reexaminare, de către plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea
domnului deputat Eberhard Wolfgang Wittstock, a domnului deputat Ionel Olteanu şi
a domnului deputat Acsinte Gaspar - ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, reprezentanţii
Ministerului Culturii şi Cultelor: domnul Ştefan Ioniţă - director general Relaţii Culte
şi doamna Eugenia Luchiliana Alexe - consilier, precum şi domnul deputat Eberhard
Wolfgang Wittstock - reprezentant al minorităţii germane în Parlamentul României.

După prezentarea proiectului de lege de către iniţiator, au luat cuvântul
domnii: Vasile Moiş (deputat P.R.M.), Ion Neagu (deputat P.D.S.R.), Cornel Bădoiu
(deputat P.D.S.R.), Ionel Olteanu (deputat P.D.S.R.) şi doamna Angela Bogea
(deputat P.R.M.), care au propus amendarea textului proiectului de lege pentru redarea
corectă a situaţiei juridice a imobilului la care se face referire, în concordanţă cu
prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât ca proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/1999 privind
transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A.
din România - Comunitatea evanghelică C.A. - Sibiu să fie supus spre dezbatere şi
adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu amendamentele însuşite de comisie.

S-a trecut la  examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei  Guvernului nr.55/1998 pentru  completarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/1993 privind achiziţiile publice.

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat,
din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Octavian Constantinescu -
consilier.

Examinat de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la  24
noiembrie 1998, când s-a întocmit raportul favorabil nr.373, acest proiect de lege a
fost dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor la 13 martie 2001 şi a fost retrimis
comisiei în vederea reexaminării, la solicitarea preşedintelui acesteia, domnul deputat
Ionel Olteanu.

În timpul dezbaterilor, a luat cuvântul domnul deputat Ionel Olteanu,
preşedintele comisiei care a precizat că, Ordonanţa Guvernului nr.55/1998, supusă
aprobării, a fost abrogată expres prin Ordonanţa Guvernului nr.118/31 august 1999.
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Faţă de aceasă precizare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, întrucât a
rămas fără obiect.

Astfel, raportul de respingere ce urmează a fi întocmit va înlocui
raportul iniţial nr.373/24.11.1998.

          Datorită programării şedinţei comune a celor două comisii juridice ale
Camerei Deputaţilor şi  Senatului la orele 15,00, examinarea pct.III, al ordinii de zi,  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.
          La dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001 au

participat, în calitate de invitaţi: din partea Curţii Supreme de Justiţie, domnul Paul
Florea-preşedinte; din partea Curţii Constituţionale, domnul Mihai Lucian -
preşedinte; din partea instituţiei Avocatul Poporului - domnul Paul Mitroi; din partea
Consiliului Legislativ, domnul Dragoş Iliescu - preşedinte; din partea Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, domnul Gheorghe Onişoru -
preşedinte, domnul Mihai Gheorghe - vicepreşedinte, doamna Mariana Pop - director
economic; din partea Ministerului Justiţiei, domnul Alexandru Ivanov- secretar de stat
şi domnul George Angelescu - director economic, iar din partea Parchetului de pe
lângă Curtea Supremă de Justiţie, domnul Tănase Joiţa - procuror general.

Au avut loc discuţii cu caracter general la care au luat cuvântul, atât
membrii celor două comisii juridice, cât  şi invitaţii.

          Reprezentanţii instituţiilor menţionate mai sus au prezentat oral
amendamente, acestea urmând  a fi formulate în scris şi supuse dezbaterii şi adoptării
comisiilor reunite în şedinţa  din 2 aprilie 2001.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor şedinţei, dezbaterile
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001  au fost
amânate pentru  şedinţa din 2 aprilie 2001.

       Pentru aceeaşi dată a fost amânată şi dezbaterea privind stabilirea unui
punct de vedere comun cu privire la  procedura  aplicabilă proiectelor de legi pentru
aprobarea unor ordonanţe ale căror efecte au încetat.

         Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar şi Ioan Timiş - Grupul parlamentar al P.D.S.R., precum şi
domnul deputat Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L.

               PREŞEDINTE,                                 SECRETAR,
             dr. Ionel Olteanu                           Carmen Dumitriu


