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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 16.05.2001
Nr. 651/XVIII/11

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

din ziua de 16 mai 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor,
având cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 mai  2001, în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

ÎN FOND:
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(nr.176/2001) - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale.

Şedinţa a început cu verificarea cvorumului necesar desfăşurării
şedinţei, cu stabilirea preşedintelui de şedinţă, fiind, de asemenea, prezentaţi invitaţii:
din partea Ministerului Informaţiilor Publice,  domnul Attila Marko - secretar de stat,
iar din partea Ministerului Justiţiei , doamna Cristina Tarcea.

Domnul deputat Ionel Olteanu, în calitate de preşedinte de şedinţă, a
propus membrilor  celor două comisii reunite, dezbaterea proiectului de lege pe
articole, deputaţii având posibilitatea să formuleze amendamente în cursul
dezbaterilor. Amendamentele adoptate vor fi însuşite de către comisii.

Propunerea domnului deputat a fost adoptată, cu majoritate de voturi,
de către membrii celor două comisii, trecându-se astfel, la dezbaterea pe articole a
proiectului de lege.

Au formulat amendamente domnii deputaţi: Cornel Bădoiu, Văsălie
Moiş, Ioan Timiş, Ion Mogoş, Emil Boc, Ionel Olteanu, Gheorghe Tokay, Pavel
Cherescu, Nicolae Păun, o parte dintre acestea fiind adoptate, cu majoritate de voturi
şi însuşite de către comisii, iar o altă parte fiind retrase de către iniţiatori.

Datorită prelungirii dezbaterilor pe articole asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a programării şedinţei separate a
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Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, urmată de şedinţa comună a comisiilor
juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, lucrările şedinţei au fost suspendate.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale se vor întruni în
şedinţă comună în ziua de 23 mai 2001, orele 9,30, pentru a continua dezbaterea pe
articole a proiectului de lege mai sus menţionat.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
şedinţă separată, fiind aprobată următoarea ordine de zi:

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

nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
� (nr.236/2001);

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992
privind organizarea statisticii publice � (nr.311/1999).

 II. ÎN AVIZARE:
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii

nr.64/1991 privind brevetele de invenţii  - (nr.65/2001);
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

articolului 20 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 - (nr.4/2001);

3. Propunerea legislativă privind restituirea către comune şi oraşe
a bălţilor şi lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare � (nr.1/2001);

4. Propunerea legislativă privind autorizarea şi funcţionarea
societăţilor comerciale care au activităţi cu specific imobiliar � (nr.76/2001);

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii � (nr.201/2001).

A N E X A  la ordinea de zi,  pentru şedinţa Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi, din ziua de 16 mai 2001.

ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile, situate în
municipiul Bucureşti, din patrimoniul Direcţiei Generale a Vămilor şi din patrimoniul
Ministerului Finanţelor Publice în proprietatea publică a statului şi respectiv, în
proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe � procedură de urgenţă �
(nr.285/2001);

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului
nr.99/2000 privind comercializarea  produselor şi serviciilor de piaţă � procedură de
urgenţă � (nr.287/2001);

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.38/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/1996 privind
pregătirea populaţiei pentru apărare � procedură de urgenţă � (nr.168/2000).
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Comisia a examinat propunerile legislative prevăzute pe ordinea de zi
la pct.II, în avizare, precum şi  punctele de vedere al Guvernului, prin care acesta nu
susţine promovarea propunerilor legislative mai sus menţionate.

Faţă de acestea, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să
propună respingerea iniţiativelor legislative.

În continuarea lucrărilor au fost examinate proiectele de lege prevăzute
pe anexa la ordinea de zi. Au fost avute în vedere ordonanţele supuse dezbaterii,
expunerile de motive ce însoţesc proiectele de lege şi avizele Consiliului Legislativ.

Membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au avizat favorabil
proiectele de lege supuse examinării şi cu majoritate de voturi, acestea au fost avizate
favorabil.

Datorită organizării şedinţei comune a Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei juridice de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului, la orele 15,00, proiectele de lege prevăzute pe
ordinea de zi, la pct.I, în fond, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară.

Şedinţa comună a început cu aprobarea următoarei ordine de zi de către
membrii celor două comisii:

ORDINEA DE ZI pentru şedinţa comună cu Comisia juridică, de
numiri, disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului  din ziua de 16 mai 2001,
orele 1500, la Senat.

1.  Audierea doamnei prof.dr.Raluca Beşteliu, Facultatea de Drept,
Universitatea Bucureşti � candidat pentru postul de judecător la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului în numele României;

2.    Raportul pe anul 2000 al Instituţiei Avocatul Poporului;
3.  Aviz asupra proiectului de Hotărâre a Parlamentului României

privind examinarea rapoartelor şi a altor materiale de informare primite de la
serviciile, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute de Constituţia României şi alte
legi.

Domnul deputat Ionel Olteanu, preşedintele comisiei juridice a
Camerei Deputaţilor,  a prezentat Curriculum vitae al doamnei prof. univ. dr. Raluca
Beşteliu, exprimându-şi , totodată, opinia favorabilă faţă de pregătirea profesională,
personalitatea acesteia, ţinuta morală şi competenţa pentru exercitarea unor înalte
funcţii judiciare.

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii celor două
comisii juridice, au hotărât să avizeze favorabil candidatura doamnei prof. univ. dr.
Raluca Beşteliu pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în numele României.

Lucrările au continuat cu examinarea Raportului pe anul 2000 al
Instituţiei Avocatul Poporului.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Paul Mitroi,
avocatul poporului, care a făcut o scurtă prezentare a raportului.

Domnului Paul Mitroi i-au fost adresate întrebări şi observaţii de către
domnii senatori: Antonie Iorgovan şi Ion Predescu, precum şi de domnii deputaţi:
Emil Boc şi Ionel Olteanu,  referitoare la activitatea instituţiei pe care o reprezintă. Au
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fost formulate, de asemenea, propuneri privind transmiterea către Parlament a unor
rapoarte periodice asupra activităţii instituţiei Avocatul Poporului, propuneri privind
sistematizarea pe teme de activitate a raportului, precum şi propuneri de redactare a
unei sinteze a raportului pentru o examinare mai selectivă a acestuia.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii juridice au hotărât,
cu majoritate de voturi, să întocmească raport favorabil.

       Şedinţa comună a continuat cu examinarea proiectului de Hotărâre a
Parlamentului României privind examinarea rapoartelor şi a altor materiale de
informare primite de la serviciile, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute de
Constituţia României şi alte legi, urmând ca membrii comisiilor juridice să formuleze
un aviz asupra acestuia, la solicitarea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului.

Au avut loc discuţii cu caracter general,  iar la propunerea domnului
deputat Ionel Olteanu, în calitate de preşedinte de şedinţă, membrii comisiilor juridice
au hotărât, cu majoritate de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară,
urmând a fi invitat să participe la dezbateri domnul deputat Tudor Mohora, în calitate
de iniţiator al proiectului de hotărâre.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar şi Ştefan Cazimir� Grupul parlamentar al P.D.S.R., Liviu
Gheorghe Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D. şi Valeriu Stoica - Grupul
parlamentar al P.N.L.

               PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,
             dr. Ionel Olteanu                                   Carmen Dumitriu
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