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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 12.01.2001
Nr.        110/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 8 – 9 ianuarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 8 – 9 ianuarie 2001.

La lucrări au fost prezenţi toţi membrii  comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel

Olteanu – preşedintele comisiei.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

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

a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal
şi a Codului de procedură penală;

2. Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr.36/1995;

3. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea
profesiilor liberale.
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Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2000 privind
modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.

La  lucrările şedinţei au participat, în calitate de invitaţi, din
partea Ministerului Justiţiei, domnii Alexandru Ivanov – secretar de stat,
Marian Nicolae – director şi doamnele Adina Vlăsceanu – şef serviciu şi
Nicoleta Iliescu – consilier.

A fost prezentată de către domnul secretar de stat Alexandru
Ivanov oportunitatea emiterii acestei ordonanţe  şi situaţia de fapt ce a generat
emiterea ei în regim de urgenţă, vizând modificările unor prevederi ale
Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

Au avut loc dezbateri cu caracter general, după care proiectul de
lege a fost analizat pe articole.

În timpul dezbaterilor, au fost formulate şi prezentate oral,
amendamente, de către membrii comisiei – reprezentanţi ai grupurilor
parlamentare.

Amendamentele astfel formulate sunt în marea lor majoritate
amendamentele comisiei, deoarece iniţierea lor în timpul dezbaterilor a
necesitat completări sau reformulări realizate prin aportul celorlalţi membrii
ai comisiei.

După examinarea pe articole a proiectului de lege şi a
amendamentelor astfel formulate, conform deciziei membrilor comisiei, s-a
hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu amendamente, urmând
a se întocmi raport în acest sens.

Dezbaterile la proiectele de lege prevăzute la pct.2 şi 3, în fond,
ale ordinii de zi, au fost amânate pentru şedinţa  din ziua de 10 ianuarie 2001.

P R E Ş E D I N T E,                                S E C R E T A R,

     Ionel Olteanu                                       Carmen Dumitriu
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