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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti  06.03.2001
Nr. 382/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din ziua de 6 martie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 6 martie 2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat deputaţii:
Ionel Olteanu, Acsinte Gaspar, Minodora Cliveti � Grupul parlamentar al P.D.S.R.,
Valeriu Stoica � Grupul parlamentar al P.N.L. şi  Radu Ciuceanu � Grupul
parlamentar al P.R.M.

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Florina Ruxandra
Jipa � vicepreşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.21/1997 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din
România (nr.255/1998) � şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

2.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparţinut comunităţilor
minorităţilor naţionale din România (nr.256/1998) ) � şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei
informaţiei - (nr.114/2001);

2.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri -
(nr.115/2001);

3.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi
subofiţeri - (nr.116/2001);

4.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea
nr.40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne - (nr.74/2001);
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5.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină
Aeronautică şi Spaţială General doctor aviator Victor Anastasiu - (nr.558/2000);

6.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul
Românesc (Fundaţiei  Române de Atletism) - (nr.580/2000);

7.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.20/1992 privind activitatea de metrologie - (nr.542/2000);

8.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală
- (nr.523/2000);

9.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară -
(nr.588/2000).

ANEXA la ordinea de zi.
ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1996 privind
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
aprobată şi modificată prin Legea nr.88/1997, şi ulterior modificată şi completată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/1999 (nr.126/2001) � procedură de
urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor (nr.127/2001) � procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă  parte din
creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC � Legea Publică nr.480
din 1992, precum şi achitarea dobânzilor şi  a altor costuri externe aferente acestei
cote părţi (nr.128/2001) � procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.244/2000 privind siguranţa barajelor (nr.129/2001) � procedură de
urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2000 privind organizarea  doctoratului şi a studiilor avansate
academice în cadrul Academiei Române (nr.131/2001) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii
şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea, în
România, a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000 (nr.132/2001) � procedură
de urgenţă.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.172/2000 pentru completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de
muncă (nr.133/2001) � procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (nr.134/2001) � procedură
de urgenţă.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlul de penalizări de
2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr.2 la Centrala
termoelectrică de 2 x 330 MW � Pucheng � Republica Populară Chineză
(nr.135/2001) � procedură de urgenţă.

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum şi a
suprataxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-
how, precum şi combustibili energetici care sunt importaţi prin credite externe
contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi
societăţi comerciale (nr.136/2001) � procedură de urgenţă.

11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.199/2000 privind înfiinţarea Companiei  Naţionale Imprimeria
Naţională � S.A. (nr.137/2001) � procedură de urgenţă.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea
participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor
acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog � Ucraina şi asigurarea resurselor de
finanţare necesare (nr.138/2001) � procedură de urgenţă.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Copilului şi Adopţie (nr.139/2001) � procedură de urgenţă.

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.27/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.229/2000 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de
valori (nr.140/2001) � procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea fondului
funciar nr.18/1991 (nr.144/2001) � procedură de urgenţă.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor
publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului
din organele autorităţii judecătoreşti (nr.146/2001) � procedură de urgenţă.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenţei (nr.147/2001) � procedură de urgenţă.

Lucrările şedinţei  au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi şi pe anexă, pentru care comisia a fost sesizată spre avizare
de către Biroul permanent. La dezbateri s-au avut în vedere atât expunerile de motive,
cât şi avizele Consiliului Legislativ.

 Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au avizat favorabil toate
aceste proiecte de lege.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat dezbaterile în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, întrucât ambele comisii au fost sesizate cu dezbaterea în fond
a proiectelor de lege prevăzute la pct.I, pe ordinea de zi.
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La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Guvernului,
domnul Attila Marko � subsecretar de stat în Ministerul Informaţiilor Publice şi din
partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale,  domnul Dorel Dorian.

             S-a început cu examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guverului nr.111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
evreieşti din România, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.  Asupra acestuia,
Guvernul  actual, cu adresa nr.243/MRP/29.01.2001, a transmis punctul de vedere
prin care solicită continuarea procedurii de legiferare, având în vedere  că,
reglementarea propusă este în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare
pe perioada 2001 � 2004, publicat în Monitorul Oficial nr.700 din 28 decembrie 2000.

            Scopul  Ordonanţei Guvernului nr.111/1998 îl constituie modificarea
unor articole ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/1997, în sensul includerii
în comisia specială de restituire a bunurilor evreieşti a reprezentanţilor fundaţiei
înfiinţate de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Organizaţia
Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor, precum şi în sensul transmiterii
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către această  Fundaţie.

            În cursul dezbaterilor şi-au exprimat punctele de vedere referitoare la
obiectul de reglementare al ordonanţei supuse aprobării atât invitaţii, cât  şi domnii
deputaţi: Vasile Moiş, Nicolae Păun, Florina Ruxandra Jipa şi Cornel Bădoiu.

Faţă de cele menţionate mai sus,  membrii celor două comisii reunite
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guverului nr.111/1998
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a nr.21/1997 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, în forma
prezentată de iniţiator.  În acest sens va fi întocmit raport favorabil.

           Şedinţa a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.112/1998 privind restituirea unor bunuri care au aparţinut
comunităţilor minorităţilor naţionale din România. Şi asupra acestuia, Guvernul
actual, cu adresa nr.243/MRP/29.01.2001, a transmis punctul de vedere prin care
solicită continuarea procedurii de legiferare.

Obiectul de reglementare al Ordonanţei Guvernului nr.112/1998  îl
constituie restituirea unor clădiri ce au aparţinut minorităţilor naţionale, în scopul
realizării măsurilor reparatorii de restituire a unei părţi din proprietăţile confiscate.

În legătură cu prevederile acestei ordonanţe au luat cuvântul domnii
deputaţi Vasile Moiş, Ion Neagu şi Nicolae Păun şi domnul Dorel Dorian �
reprezentantul minorităţilor naţionale.

În urma dezbaterii, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate
de voturi, ca pentru acest proiect de lege să se întocmească raport favorabil, în forma
prezentată de iniţiator.

             PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,
           dr. Ionel Olteanu                                 Carmen Dumitriu


