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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 27.06.2001
Nr. 830/XVIII/11

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

din ziua de 27 iunie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor,
având cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 iunie  2001.  

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
(nr.340/2001)- şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice - procedură de urgenţă.

2. Propunerea legislativă privind LEGE CADRU pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (nr.309/2001) - procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/2000 privind
executorii judecătoreşti (nr.341/2001) - procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
(nr.236/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice,
precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive (nr.352/2001).

6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.274/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice,
precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive (nr.353/2001).
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II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru acordarea dreptului Editurii Academiei
Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi
folosi mijloace extrabugetare (nr.343/2001).

2. Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de finanţare dintre
România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, semnat la Luxemburg, la 18 decembrie 2000, şi la Bucureşti, la 19
decembrie 2000, pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în
Bucureşti (nr.342/2001).

Lucrările au  început cu examinarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2000 privind circulaţia juridică
a terenurilor cu destinaţie forestieră, prevăzut la pct.1, în fond, al ordinii de zi.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi cei a Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  sesizate pentru
dezbaterea în fond a proiectului de lege mai sus menţionat, au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, ţinând cont că mai sunt şi alte iniţiative
legislative ce vizează modificarea şi completarea reglementărilor privind regimul
silvic şi administrarea fondului forestier naţional.

Dezbaterea asupra propunerii legislative prevăzute la pct.2, în fond, al
ordinii de zi, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară, datorită lipsei iniţiatorului de
la lucrările comisiei.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2001 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, prevăzut la pct.3, în fond, al ordinii
de zi. Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei şi ţinând
cont de data începerii efective a activităţii în birouri de executori judecătoreşti, s-a
apreciat că modificările aduse Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, prin
această ordonanţă, se impun de urgenţă. În consecinţă, membrii comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de lege în forma adoptată de Senat la 7 iunie 2001.

Asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară, prevăzut la pct.4, în fond, al ordinii de zi, au fost depuse şi înregistrate
la comisie amendamente formulate de către doamna deputat Angela Bogea şi domnul
deputat Traian Dobre, precum şi de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, sesizată
spre dezbatere şi avizare. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să
transmită Guvernului României amendamentele formulate, pentru a se pronunţa
asupra acestora, în conformitate cu prevederile art.93 alin.(7) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor. În consecinţă, dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea pct.5, în fond, al ordinii
de zi. Prin ordonanţa supusă aprobării, se are în vedere instituirea calităţii de luptător
în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din
motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive.
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Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei
şi ţinând seama de faptul că proiectul de lege răspunde cerinţelor înscrise în Declaraţia
nr.40/34 din 29 noiembrie 1985 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite
privitoare la principiile fundamentale ale justiţiei pentru victimele crimelor şi
abuzurilor de putere, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, în forma
adoptată de Senat la 11 iunie 2001.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege prevăzut la pct.6, în
fond, al ordinii de zi şi au constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.274/2000 a fost respinsă de Senat prin proiectul de lege supus dezbaterii, întrucât
modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 a fost preluată
în proiectul de lege privind aprobarea acesteia. În consecinţă, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.274/2000, în forma adoptată de Senat la 11 iunie 2001.

S-a trecut la examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.II, în
avizare, al ordinii de zi. Au fost avute în vedere expunerile de motive şi avizele
favorabile ale Consiliului Legislativ. În urma examinării, membrii comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege mai sus menţionate.

Înainte de încheierea şedinţei, doamna deputat Carmen Dumitriu,
secretarul comisiei, a adus la cunoştinţa membrilor acesteia, faptul că, potrivit adresei
nr.491B.P./21.06.2001, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor solicită tuturor
comisiilor permenente să întocmească rapoarte în termenele stabilite şi numai în
situaţii de excepţie, justificate de motive întemeiate, să se adreseze Biroului
permenent cu cereri motivate pentru prelungirea termenelor.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat următorii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Ionel Olteanu � Grupul parlamentar al P.D.S.R., Augustin
Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M. şi  Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al
P.N.L.

p. P R E Ş E D I N T E,
Ruxandra Florina Jipa


