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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 13.03.2002
Nr. 31/254

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 12 şi 13 martie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 12 şi 13 martie 2002.

În ziua de 12 martie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23),
au absentat domnii deputaţi: Olteanu Ionel şi Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al
P.S.D.

În ziua de 13 martie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23),
a absentat domnul deputat Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D., doamna deputat Viorica
Afrăsinei  l-a împuternicit pe domnul deputat Petre Posea să-l înlocuiască la lucrările
comisiei, pe domnul deputat Ionel Olteanu.

Lucrările şedinţei au fost  conduse de domnul deputat Emil Boc -
vicepreşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene

privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii,
încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 (nr.95/2002).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie
oficială a codurilor şi a altor legi complexe (nr.86/2002).

3. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua
libertăţii României  (nr.730/2001).

4. Propunerea legislativă privind LEGEA CADRU pentru
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (nr.309/2001).

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

nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanţare convenit între Guvernul
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României şi Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul Asistenţă în vederea
organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România, semnat la Bruxelles la 16
iulie 2001 şi la Bucureşti  la 10 octombrie 2001 (nr.99/2002).

2. Proiectul de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de
România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia
victimilor de război (nr.92/2002).

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi
Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti, la 17 octombrie
2001, şi la  Bruxelles, la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit
între Guvernul României şi Comisia  Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru măsura "Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţoni - etapa de tratare
biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles, la 22 decembrie 2000,  şi la
Bucureşti, la 13 mai 2001 (nr.91/2002).

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare  convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană  privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Constituirea
variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standardele de autostradă, pe Coridorul de
transport european nr.IV, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la
Bucureşti la 10 octombrie 2001 (nr.90/2002).

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.102/2000 privind statutul şi
regimul refugiaţilor în  România (nr.89/2002).

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la
Bucureşti la 10 decembrie 2001 (nr.88/2002).

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea
reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România, semnat
la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001 (nr.87/2002).

8.     Proiectul Legii sindicatelor (nr.57/2002).
9. Proiectul  de Lege privind participarea României la finanţarea

realizării sistemului de comunicaţii şi informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei
(SEEBRIG) (nr.71/2002).

10. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea spitalelor (nr.103/2002).

11. Proiectul de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului
ori al unităţilor administrativ-teritoriale (nr.101/2002).

12. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3  alin.(2) lit. b) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de
călători în transportul feroviar (nr.100/2002).
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13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (nr.113/2002) - procedură de urgenţă.

14.   Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea
condiţiilor de finanţare a organizării, funcţionării şi a activităţii legate de privatizare
derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (nr.114/2002) -
procedură de urgenţă.

15.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington DC, la
30 aprilie 2001, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale
(nr.117/2002) - procedură de urgenţă.

16.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001
(nr.120/2002) - procedură de urgenţă.

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

Membrii comisiei au examinat expunerile de motive la proiectele de
lege, ordonanţele Guvernului supuse aprobării sau respingerii şi avizele favorabile ale
Consiliului Legislativ.

După dezbateri, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se transmită
comisiilor sesizate cu dezbaterea în fond avize favorabile la proiectele de lege
prevăzute la pct.1 - 7  şi  9 - 16, pe ordinea de zi.

S-a continuat cu examinarea proiectului Legii sindicatelor, prevăzut pe
ordinea de zi la pct.8, în avizare.

Domnul deputat Emil Boc a propus amînarea examinării acestuia
pentru a fi invitaţi să participe la dezbateri reprezentanţii sindicatelor.

Membrii comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, propunerea
domnului deputat Emil Boc.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea
produselor infracţiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, prevăzut pe
ordinea de zi, la pct.1, în fond.

După dezbateri referitoare la obiectul Convenţiei europene supusă
ratificării prin proiectul de lege, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În acest sens,
urmează a se întocmi raport favorabil.

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în
exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în ediţie oficială a codurilor şi a altor legi
complexe, prevăzut la pct.2, în fond, pe ordinea de zi.

Membrii comisiei şi-au expus punctele de vedere favorabile privind
ordonanţa Guvernului supusă aprobării, prin care se instituie dreptul Ministerului
Justiţiei de a fi singurul organ autorizat să publice o ediţie oficială a codurilor şi a
actelor normative complexe.
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În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege mai sus
menţionat, în forma adoptată de Senat, urmând a se întocmi raport favorabil.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind declararea zilei de
22 decembrie Ziua libertăţii României, prevăzut la pct.3, în fond, pe ordinea de zi.

Au avut loc discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele
de vedere membrii comisiei.

Astfel, domnii deputaţii Vasile Moiş şi Cornel Ştirbeţ au menţionat că
nu susţin adoptarea acestei iniţiative legislative. Domnii deputaţi Ervin Szekely,
Cornel Bădoiu şi Emil Boc s-au exprimat pentru adoptarea proiectului de lege,  în
forma adoptată de Senat.

În urma supunerii la vot, cu 10 voturi "pentru" şi 3 "abţineri", membrii
comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de Lege privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua libertăţii
României, în forma adoptată de Senat. În acest sens, urmează a se întocmi raport
favorabil.

Examinarea propunerii legislative privind LEGEA CADRU pentru
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora, prevăzută la pct.4, în fond, a
fost amânată deoarece iniţiatorul acesteia, domnul deputat Kelemen Atilla nu a putut
participa la dezbateri. De asemenea, domnul deputat urma să transmită membrilor
Comisiei juridice un material cuprinzând propuneri de îmbunătăţire a textului
iniţiativei sale legislative. În consecinţă, dezbaterea a fost amânată pentru o şedinţă
ulterioară.

VICEPREŞEDINTE,
Emil Boc


