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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 05.04.2001
Nr. 508/XVIII/11

SINTEZA
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 4 şi  5 aprilie 2001.

            Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor,
având cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4 şi 5 aprilie  2001.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare
la acordarea de despăgubiri pentru  daunele morale (nr.238/2000).

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind semnătura  electronică (nr.204/2001) -

procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe

valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul
în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
(nr.203/2001) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind
acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române (nr.196/2001).

4. Proiectul de Lege privind modificarea unor prevederi ale Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale - republicată (nr.58/1998).

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.215/1997
privind Casa Socială a Constructorilor (nr.367/1998).

6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea
nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor,
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului (nr.303/1998).

III.  Punct de vedere în legătură cu procedura de urmat pentru
proiectele de legi şi propunerile legislative pentru care Constituţia nu prevede
obligativitatea continuării procedurii legislative în noul Parlament, aflate la comisiile
permanente pentru avizare şi pentru care comisiile nu au depus, până la încheierea
precedentei legislaturi, rapoarte.
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IV. Punct de vedere referitor la cererea domnului deputat Savu Ioan
Vasile prin care solicită plata diurnei de deplasare pe luna februarie 2001.

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

La dezbateri, au fost avute în vedere atât expunerile de motive, cât şi
avizele Consiliului Legislativ. După examinare, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectelor de legi prevăzute la pct.1, 2,
şi 3.

S-a continuat cu dezbaterea proiectelor de legi prevăzute pe ordinea de
zi la pct.4, 5 şi 6. Acestea au fost dezbătute şi adoptate de Camera Deputaţilor, fiind
însă, respinse de Senat şi retrimise Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere, în
conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României.

După reexaminarea obiectului acestor proiecte de lege şi ca urmare a
examinării motivelor de respingere invocate de Senat, membrii Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună respingerea celor
trei proiecte de lege.

Şedinţa a continuat cu dezbaterea privind procedura de urmat pentru
proiectele de legi şi propunerile legislative pentru care Constituţia nu prevede
obligativitatea continuării procedurii legislative în noul Parlament, aflate la comisiile
permanente pentru avizare şi pentru care comisiile nu au depus până la încheierea
precedentei legislaturi, rapoarte.

Asupra acestui punct al ordinii de zi, şi-au exprimat opinia doamnele
deputat: Carmen Dumitriu, Angela Bogea şi Ruxandra Florina Jipa, precum şi domnii
deputaţi: Ervin Zoltan Szekely,  Ştefan Cazimir şi Cornel Ştirbeţ.

Faţă de opiniile exprimate, corelate cu prevederile art.60 alin.(5) din
Constituţia României, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât,
cu majoritate de voturi, să comunice Biroului permanent  punctul de vedere cu privire
la această procedură.

S-a trecut la dezbaterea pct.IV al ordinii de zi, privind stabilirea unui
punct de vedere referitor la cererea domnului deputat Savu Ioan Vasile prin care
acesta solicită plata diurnei de deplasare pe luna februarie 2001.

La dezbateri, s-au avut în vedere dispoziţiile art.67 şi art.71 din
Constituţia României, ale art.21 din Legea nr.53/1991, precum şi ale art.131 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.

În urma examinării cererii, a exprimării punctului de vedere al
domnilor deputaţi: Vlad Adrian Căşunean, Ştefan Cazimir şi  Ervin Zoltan Szekely  şi
avîndu-se în vedere precizarea expresă a domnului Savu Ioan Vasile că nu a semnat
listele de prezenţă pentru luna februarie 2001, iar validarea mandatului său de deputat
a avut loc la 1 martie 2001, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
respingerea cererii.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare
la acordarea de despăgubiri pentru  daunele morale, prevăzut la pct.I, în fond, pe
ordinea de zi, a fost dezbătut în prezenţa domnului Alexandru Ivanov - secretar de stat
în Ministerul Justiţiei.

După prezentarea notei de fundamentare a proiectului de lege  de către
domnul Alexandru Ivanov, au avut loc discuţii cu caracter general în care şi-au expus
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punctul de vedere domnii deputaţi: Ion Neagu, Vlad Adrian Căşunean, precum şi
doamnele deputat : Ruxandra Florina Jipa, Carmen Dumitriu şi Angela Bogea.

           Domnul deputat Ion Neagu a menţionat că Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.53/2000 ce face obiectul proiectului de lege vine în contradicţie cu
peste 20 de articole din Constituţie, Cod penal, Cod de procedură penală, Cod civil,
ş.a., propunând în urma exemplificării, amendarea textului proiectului de lege.

Ca urmare a precizărilor domnului deputat Ion Neagu şi a examinării
obiecţiilor şi propunerilor formulate de Consiliul Legislativ în avizul favorabil
nr.480/09.05.2000, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea
dezbaterilor asupra acestui proiect de lege pentru o şedinţă ulterioară. S-a stabilit, de
asemenea, ca înregistrarea amendamentelor la Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi sesizată cu dezbaterea în fond, să se facă până la data de 25 aprilie 2001.

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

Având în vedere absenţa motivată a domnului deputat Ionel Olteanu -
preşedintele comisiei, datorată participării la lucrările reuniunilor Comisiei juridice şi
a Comisiei pentru monitorizare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,
viceliderul Grupului parlamentar al P.D.S.R., doamna deputat Viorica Afrăsinei l-a
împuternicit pe domnul deputat Virgil Popa să participe la lucrările Comisiei juridice,
de disciplină şi imunităţi din aceste zile.

Liderul Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat Lucian
Augustin Bolcaş l-a împuternicit pe domnul deputat Dumitru Bălăeţ să participe la
lucrările comisiei, în locul domnului deputat Vasile Moiş, acesta neputând fi prezent
din motive obiective.

De asemenea, liderul Grupului parlamentar al P.N.L., domnul deputat
Valeriu Stoica, membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, l-a
împuternicit pe domnul deputat Cornel Ştirbeţ, să îl înlocuiască la şedinţele comisiei
ori de câte ori acesta nu va putea participa.

             VICEPREŞEDINTE,                             SECRETAR,
           Florina Ruxandra Jipa                        Carmen Dumitriu


