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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 10.10.2002
Nr. 31/909

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 8 şi 9  octombrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 8 şi 9 octombrie 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat deputaţii
Ioan Timiş şi Acsinte Gaspar.

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu -
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
A. Pentru  şedinţa comisiei din ziua de 8 octombrie 2002, după

lucrările plenului Camerei Deputaţilor.
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului (nr.321/2002).

2. Proiectul de Lege privind contenciosul administrativ
(nr.465/1999).

3. Proiectul de Lege privind conflictul de interese în exercitarea
unor funcţii publice şi propunerea legislativă privind conflictul de interese în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public (nr.385 şi 388/2002)-
procedură de urgenţă.

4. Propunerea legislativă privind interdicţia pentru managerii,
salariaţii, cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor până la gradul
III din instituţiile de stat, regii şi societăţii comerciale unde statul Român este acţionar
unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau
complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat (nr.50/2002).
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
(nr.460/2002).

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195/20
aprilie 2001 privind voluntariatul (nr.349/2002).

7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002).

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru  organizarea judecătorească, a
Legii nr.56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr.54/1993 pentru organizarea
instanţelor şi parchetelor militare (nr.374/2001).

9. Propunerea legislativă de modificare şi completară a Codului
de procedură penală (nr.621/2001).

10.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2001 privind suspendarea temporară a
tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale (nr.497/2002) � procedură
de urgenţă.
1.  Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la
Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii,
semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul
Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002.
(nr.511/2002) - procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990
privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative
pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (nr.
526/2002) - procedură de urgenţă.

11. 

B. Pentru şedinţa comună cu Comisia de administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din ziua de  9 octombrie 2002, orele
900.

1. Proiectul de Lege privind transparenţa decizională în
administraţia publică (nr. 304/2002).

2. Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării
(nr.322/2002).

3. Propunerea legislativă privind Codul de Conduită al
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali (nr.479/2002).

4. Propunerea legislativă privind constituirea unor drepturi de
superficie asupra terenurilor construite şi de folosinţă asupra celorlalte categorii de
terenuri cetăţenilor străini şi apartizilor (nr.201/2002).

II. ÎN AVIZARE:
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1. Propunerea  legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a
persoanelor cu handicap (nr.310/2002).

2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea oraşului Felix
(nr210/2002).

3. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei Sânnicolau
Român, judeţul Bihor (nr.293/2002).

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Titeşti,
judeţul Vâlcea (nr.316/2002).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a
folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobile ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice
dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate (nr.479/2002) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului (nr.478/2002) � procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.105/2002 privind ratificarea Acordului de  asistenţă financiară
nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin  scrisoarea
semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002 pentru
Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public (nr.492/2002) �
procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat (nr.494/2002) � procedură de urgenţă.

9.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi  de panificaţie pentru
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat (nr.477/2002) � procedură de urgenţă.

10.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovarea
exportului cu finanţare de la bugetul  de stat (nr.493/2002) � procedură de urgenţă.

III. Examinarea Deciziei Curţii  Constituţionale nr.98 din 5 aprilie
2001 referitore la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996
privind regimul monopolului de stat.

Şedinţa a început cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare.

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
votrui, să acorde aviz favorabil celor prevăzute la pct.3 - 10, pe ordinea de zi.
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În ceea ce priveşte propunerile legislative prevăzute la pct.1 şi 2,
membrii comisiei au hotărât avizarea lor negativă.

S-a continuat cu dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2002 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.121/2001 privind suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la
adopţiile internaţionale, prevăzut pe ordinea de zi la pct.10, în fond.

După examinarea pe articole a proiectului de lege, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare, proiectul de lege în forma prezentată. În acest sens, se va
întocmi raport favorabil.

S-a trecut la examinarea Deciziei Curţii  Constituţionale nr.98 din 5
aprilie 2001 referitore la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996
privind regimul monopolului de stat, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.III.

Comisia juridică a hotărât, în urma dezbaterilor, să propună plenului
Camerei Deputaţilor, admiterea obiecţiei de  neconstituţionalitate, urmând a întocmi
raport în acest sens.

În continuarea lucrărilor şedinţei, membrii comisiei au examinat
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare
şi a falimentului, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.

După examinarea proiectului de lege pe articole şi a preraportului
transmis de Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, sesizată şi ea
cu dezbaterea în fond a proiectului de lege menţionat mai sus, membrii Comisiei
juridice au hotărât ca finalizarea dezbaterilor să aibă loc într-o şedinţă comună a celor
două comisii.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei de administraţie publică, amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic,
examinând proiectul de Lege privind transparenţa decizională în administraţia
publică, prevăzut pe ordinea de zi la pct.B 1, în fond.

La discuţii au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Informaţiilor Publice, domnul Dan Jurcan- secretar de stat, iar din partea "IRIS Center
România", doamna Laura Ştefan - Legal Adviser.

S-a continuat examinarea pe articole a proiectului de lege, începută
într-o şedinţă anterioară, concomitent cu discutarea amendamentelor formulate în
scris de domnul deputat Emil Boc, a celor cuprinse în avizul favorabil al Comisiei
pentru drepturile omului, precum şi a celor prezentate oral de deputaţii Ionel Olteanu,
Ştefan Cazimir, Valeriu Zgonea, Gheorghe Dinu, Liviu Bara, Eugen Pleşa, Ioan
Oltean, Marin Cristea, etc.

Fiind supuse la vot, o parte dintre amendamentele prezentate au fost
adoptate de membrii celor două comisii, iar altele au fost respinse sau retrase de către
iniţiatorii lor.

La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de Lege privind transparenţa decizională în administraţia publică,
întocmind în acest sens, raport favorabil cu amendamente admise şi respinse.

În continuarea lucrărilor şedinţei comune, s-a examinat proiectul de
Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în
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intravilanul localităţilor în Delta Dunării, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.B 2, în
fond.

Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere referitoare la
proiectul de lege şi la amendamentele formulate de membrii celor două comisii în
cursul dezbaterilor, deputaţii: Ioan Oltean, Alexandru Ţibulcă, Dobre Victor, Ştefan
Cazimir, Vasile Moiş, etc.

Unele dintre amendamentele prezentate oral au fost adoptate, iar altele
au fost respinse prin vot.

După dezbateri, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege
privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în
intravilanul localităţilor în Delta Dunării, întocmind în acest sens, raport favorabil cu
amendamente admise şi respinse.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind constituirea unor
drepturi de superficie asupra terenurilor construite şi de folosinţă asupra celorlalte
categorii de terenuri cetăţenilor străini şi apartizilor, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.B 4, în fond.

Înainte de începerea dezbaterilor, doamna deputat Carmen Dumitriu, în
calitate de iniţiator al propunerii legislative supusă dezbaterii,  a adus la cunoştinţa
membrilor celor două comisii că, în conformitate cu art.90 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, îţi retrage iniţiativa legislativă.

Examinarea propunerii legislative privind Codul de Conduită al
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali, prevăzută pe ordinea de zi a şedinţei comune,
la pct.B 3, în fond, s-a amânat pentru o şedinţă ulterioară, deoarece iniţiatorul
acesteia, domnul deputat Viorel Coifan, nu a fost prezent la dezabteri.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată, examinând
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 şi propunerea legislativă
pentru modificarea Legii nr.195/20 aprilie 2001 privind voluntariatul, prevăzute pe
ordinea de zi la pct.5 şi 6, în fond.

La solicitarea reprezentantului Ministerului Tineretului şi Sportului,
însă, dezbaterea celor două iniţiative legislative a fost amânată pentru o săptămână.

De asemenea, membrii Comisiei juridice au hotărât ca examinarea
iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct. 2 - 4, 7 - 9, în fond, să fie
amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu
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