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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 31.05.2001
Nr. 706/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 30 şi 31 mai 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor şi-a
început lucrările în ziua de 30 mai  2001.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat următorii
deputaţi: Acsinte Gaspar, Traian Dobre, Minodora Cliveti  � Grupul parlamentar al
P.D.S.R., Angela Bogea - Grupul parlamentar al P.R.M. şi  Valeriu Stoica - Grupul
parlamentar al P.N.L.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel Olteanu -
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1.  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) - 30 mai 2001, orele 900.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  de urgenţă
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992
privind organizarea statisticii publice (nr.311/1999) - 30 mai 2001, orele 1000.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (nr.
176/2001) - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale -  30 mai 2001, orele 1100.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare

convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
pentru măsura �Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrăzii Bucureşti-
Cernavodă�, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie
2000 (nr.302/2001).
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2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
pentru măsură �Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată
Bucureşti-Constanţa�, semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23
octombrie 2000 (nr.303/2001).

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare
pentru măsura �Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu�,
semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
(nr.304/2001).

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.74/2001 pentru completarea articolului 152 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001 (nr.305/2001).

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară  de la plata taxelor vamale a unor
bunuri provenite din import (nr.306/2001).

6. Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de finanţare dintre
România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti,
semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a
transportului urban în Bucureşti-B (nr.297/2001).

Şedinţa a început cu  examinarea proiectelor de lege prevăzute pe
ordinea de zi, la pct. II, în avizare. Au fost avute în vedere atât expunerile de motive,
cât şi avizele favorabile ale Consiliului Legislativ. În urma examinării, membrii
comisiei, cu majoritate de voturi, au avizat favorabil proiectele de lege prevăzute la
pct.1 - 6, pe ordinea de zi.

S-a trecut la examinarea proiectului 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, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.  La
dezbaterea acestui proiect de lege au fost invitaţi să participe reprezentanţii
Ministerului Justiţiei.  Constatându-se că aceştia  nu s-au prezentat, membrii comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru şedinţa din 13 iunie
2001. Totodată, membrii comisiei au hotărât să solicite Ministerului Justiţiei
traducerea corectă a textului protocolului adiţional a cărui ratificare face obiectul
Ordonanţei Guvernului nr.92/1999.

Lucrările au continuat cu examinarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei  de urgenţă nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice, prevăzut la
pct.2, în fond, al ordinii de zi.

La dezbateri a participat reprezentantul Institutului Naţional de
Statistică, domnul director general Dan Gherguţ care a propus amânarea dezbaterilor
precizând că, prevederile actului normativ iniţial cu privire la organizarea statisticii
publice (Ordonanţa Guvernului nr.9/1992) urmează a fi modificate şi completate şi
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2001, recent înaintată Camerei
Deputaţilor. De asemenea, actul normativ iniţial a fost modificat şi completat şi prin
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prevederile Ordonanţei Guvernului nr.111/2000. Cu dezbaterea în fond a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice, a
fost sesizată Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Dezbaterile în
plenul Camerei Deputaţilor asupra raportului întocmit de comisia mai sus menţionată
au fost finalizate, proiectul de lege figurând în prezent,  pe ordinea de zi săptămânală a
plenului, pentru vot final. Având în vedere stadiile diferite în care se găsesc
dezbaterile asupra proiectelor de lege prin care se aprobă Ordonanţele Guvernului
nr.83/1999, nr.111/2000 şi nr.75/2001, s-a hotărât înştiinţarea Biroului permanent al
Camerei Deputaţilor asupra acestei situaţii.

Faţă de aceste precizări, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, amânarea dezbaterilor cu două săptămâni, în vederea discutării pe articole a
textului Ordonanţei  de urgenţă nr.83/1999, supusă dezbaterii, concomitent cu
modificările intervenite prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 şi ale
Ordonanţei Guvernului nr.75/2001.

*

*          *
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, fiind  dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare.

La lucrările şedinţei  au participat, în calitate de invitaţi: doamna
Cristina Tarcea - director, din partea Ministerului Justiţiei şi domnul Attila Marko -
secretar de stat, din partea Ministerului Informaţiilor Publice.

S-a continuat dezbaterea pe articole a proiectului de lege, cu
posibilitatea de a se formula amendamente în timpul şedinţei. Au luat cuvântul domnii
deputaţi: Cornel Bădoiu, Gheorghe Tokay, Mircea Costache, Nicolae Păun, Ionel
Olteanu, Emil Boc, Ion Neagu şi Ioan Timiş, fiind propuse modificări de fond ale
proiectului de lege. O parte dintre aceste amendamente au fost adoptate şi însuşite ca
fiind ale comisiei, iar altele au fost retrase de către iniţiatori.

În urma exprimării votului asupra amendamentelor propuse, membrii
Grupului parlamentar al U.D.M.R. ce fac parte din cele două comisii, şi-au exprimat
dezacordul cu privire la interpretarea prevederilor art.53 alin.(2) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, referitor la numărul de voturi necesar pentru adoptarea
hotărârilor comisiei.  În consecinţă, reprezentanţii Grupului parlamentar al U.D.M.R.,
membrii ai comisiilor, au solicitat  o pauză de consultări, pentru ca, ulterior, să se
retragă de la lucrările şedinţei comune precizând că, nu sunt de acord cu modul de
interpretare al prevederilor articolului mai sus menţionat, de către ceilalţi membrii ai
celor două comisii.

Ca urmare a retragerii de la lucrări a reprezentanţilor Grupului
parlamentar al U.D.M.R.  s-a constatat lipsa cvorumului legal necesar desfăşurării
sedinţei unei comisii permenente. Astfel, lucrările şedinţei comune au fost suspendate,
dezbaterile urmând a fi continuate în şedinţa din 5 iunie 2001, orele 14,00.

*

*          *
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările şi în
ziua de 31 mai 2001.

Grupul parlamentar al P.D.S.R. i-a împuternicit pe domnii deputaţi
Anton Miţaru şi Constantin Niculescu  să participe la lucrările Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi din ziua de 31 mai 2001, în locul doamnei deputat Minodora
Cliveti, respectiv, al domnului deputat Traian Dobre, aflaţi în imposibilitate de a se
prezenta la şedinţa comisiei.

Liderul Grupului parlamentar al P.N.L., domnul deputat Valeriu Stoica,
membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, l-a împuternicit pe domnul
deputat Cornel Ştirbeţ, să îl înlocuiască la şedinţele comisiei ori de câte ori acesta nu
va putea participa.

De asemenea, Grupul parlamentar al P.R.M. i-a împuternicit pe domnii
deputaţi Valentin Vasilescu şi Adrian Moisoiu să participe la lucrările Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 31 mai 2001, în locul doamnei deputat
Angela Bogea, respectiv, al domnului deputat Văsălie Moiş.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel Olteanu -
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:
ÎN FOND:
Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

(nr.307/2001) - procedură de urgenţă.

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege au avut loc în prezenţa
reprezentanţilor ministerelor interesate. Din partea Guvernului, a luat parte la lucrări
domnul deputat Acsinte Gaspar - Ministru pentru relaţia cu Parlamentul.

La comisie, au fost înregistrate amendamente din partea domnilor
deputaţi Emil Boc şi Ioan Mogoş, din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice, precum şi din partea Grupului parlamentar al
P.R.M.

Şedinţa a început cu dezbateri asupra articolelor la care au fost
formulate amendamente. Astfel, prezentarea amendamentelor a fost urmată de luările
de cuvânt atât ale membrilor comisiei, cât şi ale reprezentantului Guvernului. În
funcţie de articolele şi amendamentele supuse dezbaterii, şi-au expus punctele de
vedere domnii deputaţi Emil Boc, Cornel Bădoiu, Ionel Olteanu, Valentin Vasilescu,
Ion Neagu, Adrian Moisoiu şi doamnele deputat Ruxandra Florina Jipa şi Carmen
Dumitriu. Supuse la vot, toate amendamentele au fost respinse.

În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca
proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe să fie supus spre
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor , în forma prezentată de iniţiator,
întocmindu-se în acest sens raport favorabil, la care vor fi anexate amendamentele
respinse şi motivarea acestora.

                  PREŞEDINTE,                                 SECRETAR,
                dr. Ionel Olteanu                             Carmen Dumitriu


