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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 24.05.2001
Nr. 684/XVIII/11

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

din zilele de 23 şi 24 mai 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a Camerei Deputaţilor,
având cvorumul îndeplinit,  şi-a desfăşurat lucrările în ziua  de 23 mai  2001, în
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat domnii
deputaţi: Acsinte Gaspar şi Traian Dobre  - Grupul parlamentar al P.D.S.R.

Grupul parlamentar al P.D.S.R. l-a împuternicit pe domnul deputat
Tudose Mihai  să participe la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din
ziua de 23 mai 2001, în locul domnului deputat Căşunean Vlad Adrian, aflat în
imposibilitate de a se prezenta la şedinţa comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

ÎN FOND:
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(nr.176/2001).

La lucrările şedinţei  au participat în calitate de invitaţi: doamna
Cristina Tarcea - director, din partea Ministerului Justiţiei şi domnul Gheorghe Ivan -
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: Gheorghe Tokay, Ionel Olteanu, Emil Boc, Cornel Bădoiu, Victor Babiuc,
Văsălie Moiş, Ion Neagu, Ştefan Cazimir, fiind propuse atât modificări de fond, cât şi
pentru acurateţea textului 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.

Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei comune a fost epuizat,
dezbaterile cu privire la acest proiect de lege au fost amânate pentru o şedinţă
ulterioară. 
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Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată, fiind
aprobată următoarea ordine de zi:

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

Guvernului nr.15/2001 privind reglementarea situaţiei juridice a rezervoarelor,
conductelor de transport al ţiţeiului şi al produselor petroliere, a staţiilor de pompare
şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente (nr.289/2001) - procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi
psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor (nr.290/2001)
- procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia
Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat (nr.291/2001)
 - procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind evaluarea conformităţii produselor
(nr.293/2001) - procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.71/2001 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului
din învăţământ şi pentru abrogarea unor  dispoziţii din Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică (nr.296/2001) - procedură de
urgenţă.

6. Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor (nr.286/2001).

7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.217/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (nr.77/2001).

8. Propunerea legislativă privind �Legea bibliotecilor� (nr.37/2001).
9. Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care

au subscris unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii (nr.78/2001).
10. Propunerea legislativă privind activităţile religioase desfăşurate în

cadrul misiunilor diplomatice (nr.82/2001).
11. Propunerea legislativă cu privire la scutirea de taxe şi impozite pe

activităţile productive şi comerciale desfăşurate în mod individual de pensionari
(nr.86/2001).

Au fost examinate proiectele de lege prevăzute pe ordinea de zi, la
pct.1 - 6, avându-se în vedere atât expunerile de motive, cât şi avizele Consiliului
Legislativ. Astfel, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au avizat favorabil
proiectele de lege prevăzute la pct.1 -5.

Referitor la proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor, prevăzut la pct.6,
domnul deputat Emil Boc a apreciat că, acesta are un caracter juridic propunând
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dezbaterea în fond a proiectului de lege de către comisia juridică.  Faţă de această
precizare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să solicite Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor sesizarea cu dezbaterea în fond a proiectului de
lege mai sus menţionat, de către comisia juridică, împreună cu Comisia pentru
tehnologia informaţiilor, iniţial sesizată.

În continuarea lucrărilor, comisia a examinat propunerile legislative
prevăzute pe ordinea de zi la pct.7 -11, în avizare, asupra cărora Guvernul României
şi-a exprimat punctul de vedere în sensul că nu susţine promovarea acestora. Asupra
unora dintre acestea Consiliul Economic şi Social a trimis, de asemenea, avize
negative.

În consecinţă, ţinând seama de punctele de vedere exprimate mai sus,
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună respingerea
iniţiativelor legislative.

*
                                                                 *     *

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat în
ziua de 24 mai 2001.

 Din numărul total al membrilor comisiei (23), a absentat domnul
deputat: Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.D.S.R.

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.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Propunerea legislativă cu privire la despăgubirea cetăţenilor din

zona "Clisura Dunării" care au fost expropriaţi în perioada 1964 - 1989 în vederea
construirii Hidrocentralei Porţile de Fier I (nr.87/2001);

2. Propunerea legislativă privind acordarea de facilităţi cetăţenilor
români rezidenţi în străinătate, precum şi persoanelor de origine română cu cetăţenie
română, cu două sau mai multe cetăţenii (nr.83/2001).

II. Adresa Curţii de Conturi nr.1093/IC/14.05.2001, privind hotărârea
plenului Curţii de Conturi referitoare la revocarea din funcţie a nouă judecători
financiari şi a opt procurori financiari, ca urmare a aplicării prevederilor Legii
bugetului de stat nr.216/2001.

Şedinţa a început cu examinarea Propunerii legislative cu privire la
despăgubirea cetăţenilor din zona "Clisura Dunării" care au fost expropriaţi în
perioada 1964 - 1989 în vederea construirii Hidrocentralei Porţile de Fier I, prevăzută
la pct.1, în fond, al ordinii de zi.
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Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, avizele negative
ale  Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de
vedere ale Guvernului prin care  acesta nu susţine promovarea iniţiativei legislative.
De asemenea, a fost avut în vedere avizul negativ al Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, comisie sesizată în avizare. În
urma dezbaterii, membrii comsiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative menţionate mai sus,
urmând a se întocmi raport de respingere.

Ulterior, a fost dezbătută Propunerea legislativă privind acordarea de
facilităţi cetăţenilor români rezidenţi în străinătate, precum şi persoanelor de origine
română cu cetăţenie română, cu două sau mai multe cetăţenii, prevăzută la pct.2, în
fond, al ordinii de zi. La dezbaterea propunerii legislative, au fost avute în vedere atât
punctul de vedere al Guvernului potrivit căruia acesta nu susţine promovarea
iniţiativei legislative, cât şi avizul negativ al Consiliului Economic şi Social. După
examinarea propunerii legislative, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi aă propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia. În acest sens
urmează a se întocmi raport.

În continuarea lucrărilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
analizat adresa Curţii de Conturi nr.1093/IC/14.05.2001, privind hotărârea plenului
Curţii de Conturi referitoare la revocarea din funcţie a nouă judecători financiari şi a
opt procurori financiari, ca urmare a aplicării prevederilor Legii bugetului de stat
nr.216/2001, în vederea formulării unui punct de vedere.

Au luat cuvântul domnii deputaţi: Ionel Olteanu, Ervin Zoltan Szekely,
Cornel Ştirbeţ, Ion Neagu, Marin Cristea şi doamnele deputat Ruxandra Florina Jipa
şi Angela Bogea, a căror opinie a fost unitară în sensul că, nu se justifică emiterea
unui decret de revocare, deoarece, potrivit prevederilor Legii privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi nr.94/1992, revocarea din funcţie a judecătorilor şi
procurorilor financiari, înainte de încheierea mandatului de 6 ani, nu se poate face
decât cu titlu de sancţiune şi nu ca urmare a aplicării prevederilor Legii bugetului de
stat nr.216/2001. De asemenea, membrii comisiei au considerat că o iniţiativă
legislativă sau o  ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să introducă noi cazuri de
încălcare a mandatului, ar fi contrară principiilor constituţionale, care vizează justiţia,
în general şi jurisdicţia Curţii de Conturi, în special.

Faţă de considerentele expuse mai sus, membrii comisiei au apreciat,
cu unanimitate de voturi, că hotărârea plenului Curţii de Conturi de a reduce numărul
de judecători şi procurori financiari nu are temei legal.

                                              PREŞEDINTE,
                                 dr. Ionel Olteanu
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