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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 05.07.2001
Nr. 847/XVIII/11

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

din zilele de 2 - 5 iulie 2001.

Comisia juirdică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, având
cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2 - 5 iulie 2001.

Conform planului tematic pe perioada vacanţei parlamentare, a fost
aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
    1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/1998 privind
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă (nr.18/1998/1999) - pentru raport
suplimentar.
    2. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune
(nr.386/1999) -  pentru raport suplimentar.
    3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/1998 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/1993 privind achiziţiile publice (nr.373/1998) -
pentru raport suplimentar.
   4. Proiectul de Lege privind contenciosul administrativ (nr.465/1999).
   5. Proiectul de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare (nr.526/1999).
   6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.106/1999 privind
contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale (nr.282/2000).
   7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/1999 privind
ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor
condamnate,  adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997 (nr.573/2000).

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România  şi Bosnia şi

Herţegovina privind promovarea şi protejarea  reciprocă a investiţiilor, semnat la
Sarajevo, la 20 februarie 2001 - (nr.360/2001);
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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Croaţia privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor semnat la
Zagreb, la 30 septembrie 2000 - (nr.364/2001);

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal şi/sau stau în
mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la Bucureşti la 4 octombrie
2000 - (nr.365/2001);

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2001
pentru modificarea alineatului 2 al  art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare  - (nr.366/2001);

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2000 pentru
modificarea alineatului 2 al art.74 din  Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor
militare - (nr.267/2000);

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2000
pentru completarea aliniatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.60/2000 - (nr.353/2000);

Şedinţa a început cu examinarea pct.1, în fond, al ordinii de zi. Proiectul
de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/1998 privind modificarea şi
completarea Codului de procedură civilă, adoptat de Comisia juridică în şedinţa din 2
februarie 2000, a fost trimis comisiei spre reexaminarea de către Biroul permanent al
Camerei Deputaţilor, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a
constatat că Ordonanţa Guvernului nr.13/1998, care face obiectul proiectului de lege
supus dezbaterii, a fost abrogată expres potrivit art.II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.290/2000 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.13/1998 privind modificarea şi
completarea Codului de procedură civilă. Ulterior, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.290/2000 a fost aprobată prin Legea nr.32/2001.

Faţă de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de lege supus
dezbaterii, ca rămas fără obiect, urmând a se întocmi raport suplimentar.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea Serviciilor de Probaţiune, prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi.
Proiectul de lege a fost adoptat de către membrii comisiei juridice în şedinţa din 17
noiembrie 2001, iar cu ocazia dezbaterii în plenul Camerei Deputaţilor, în ziua de
28.06.2000, la solicitarea secretarului comisiei acesta a fost restituit , pentru raport
suplimentar, precizându-se că se impune o nouă examinare, faţă de modificările aduse
Codului penal şi Codului de procedură penală. Membrii comisiei au constatat că, la data
de 2.02.2001, Guvernul  a transmis punctul său de vedere, în care a precizat că proiectul
de lege a rămas fără obiect, ca urmare a adoptării Ordonanţei Guvernului nr.92/2000,
privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de
supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate.
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În consecinţă, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au hotărât să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege ca rămas fără
obiect, urmând a se întocmi raport în acest sens.

Dezbaterile au continuat cu examinarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/1993 privind achiziţiile publice, prevăzut la pct.3, în fond, al ordinii de zi. Acest
proiect de lege a fost examinat de membrii comisiei juridice la 24 noiembrie 1998,
întocmindu-i-se raport favorabil  şi la 28 martie 2001, când  s-a întocmit raport de
respingere, întrucât a rămas fără obiect.

La 30 mai 2001, Biroul permanent al camerei Deputaţilor a solicitat
Comisiei juridice, de disciplină,şi imunităţi reluarea dezbaterilor asupra prioectului de
lege menţionat mai sus.

Constatând că Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 privind achiziţiile public,
cu modificările ulterioare, în care este inclusă şi Ordonanţa Guvernului nr.55/1998, a fost
abrogată expres, potrivit art.111 din Ordonanţa Guvernului nr.60 privind achiziţiile
publice, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să menţină raportul din 28
martie 2001privind respingerea proiectului de lege.

Examinarea proiectului de Lege privind contenciosul administrativ,
prevăzut la pct.4, în fond, al ordinii de zi, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind răspunderea civilă
pentru daune nucleare, prevăzut la pct.5, în fond, al ordinii de zi. Prin punctul său de
vedere, Guvernul a solicitat amendarea textului proiectului de lege.

După examinarea pe articole şi având în vedere precizările Guvernului,
membrii comsiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege privind răspunderea civilă pentru
daune nucleare, cu amendamente.

S-a trecut la examinarea proiectului de lege prevăzut la pct.6, în fond, al
ordinii de zi.

Prin punctul său de vedere, Guvernul a solicitat amendarea unor texte din
cuprinsul ordonanţei supuse aprobării.

După examinarea pe articole şi având în vedere precizările Guvernului,
membrii comsiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, cu
amendamente.

La dezbaterea proiectului de lege prevăzut la pct.7, în fond, al ordinii de zi
a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Cristina
Luzescu - secretar de stat.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei şi
de către reprezentantul Ministerului Justiţiei, membrii comisie au hotărât, cu majoritate
de voturi, ca proiectul de lege să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei
Deputaţilor, în forma adoptată de Senat la 30 octombrie 2000.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat
proiectele 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,
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membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de
lege prevăzute la pct.1-4, în avizare, ale ordinii de zi.

Cu privire la proiectele de lege prevăzute la pct.5 şi 6, în avizare, respinse
de Senat ca rămase fără obiect, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au
hotărât, pentru aceleaşi considerente, să propună respingerea acestora.

Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat, în zilele de 2 şi
3 iulie 2001, domnii deputaţi Acsinte Gaspar  - Grupul parlamentar al P.S.D. şi Valeriu
Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L., iar în zilele de 4 şi 5 iulie 2001, domnii deputaţi
Acsinte Gaspar  - Grupul parlamentar al P.S.D., Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al
P.N.L şi Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M.

PREŞEDINTE,
dr.Ionel Olteanu


