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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 26.04.2002
Nr. 31/440

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 23 - 24 aprilie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 23 - 24 aprilie 2002.

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

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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie  (nr.190/2002) �
procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene asupra
cetăţeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997 (nr.173/2002).

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.161/2001 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la
adopţiile internaţionale (nr.196/2002) � procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali (nr.333/2001)
� şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

5. Propunerea legislativă privind Codul de Conduită al
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali (nr.479/2001) � şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 (nr.392/1998) � restituit de
plenul Camerei Deputaţilor pentru reexaminare (comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic).
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II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Lituania privind protecţia informaţiilor militare
secrete schimbate, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2001 (nr.194/2002).

2. Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
economice de către persoane fizice (nr.195/2002) � procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al
articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea
publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării
produselor din tutun minorilor (nr.169/2002).

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2002 pentru  ratificarea Acordului  de împrumut (Proiectul privind
fondul de dezvoltare  socială  - faza a-II-a) între Guvernul României şi Banca
Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat al Bucureşti la 16 ianuarie 2002
(nr.209/2002)  - procedură de urgenţă.

III. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Forumului
Constituţional (nr.270 B.P.)

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să avizeze favorabil proiectele de lege prevăzute la pct.1, 3 şi 4, pe ordinea de
zi.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, prevăzut la pct.2, în
avizare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să solicite Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor sesizarea Comisiei juridice cu dezbaterea în fond a
acestuia.

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
pentru ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg, la 6
noiembrie 1997, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.2, în fond.

La dezbateri a participat, doamna Cristina Luzescu - secretar de stat în
Ministerul Justiţiei, care a răspuns întrebărilor formulate de deputaţi.

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  să propună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru
ratificarea Convenţiei europene asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg, la 6
noiembrie 1997, în forma propusă de iniţiator.  În acest sens, se va întocmi raport
favorabil.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2001 privind completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor
procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.3,
în fond.

Au avut loc discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele
de vedere membrii comisiei. Domnii deputaţi Emil Boc şi  Cornel Ştirbeţ au propus
amânarea dezbaterilor pentru următoarea zi pentru a fi invitaţi la lucrările comisiei
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reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Cu
unanimitate de voturi, această propunere a fost adoptată.

*
*     *

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
ziua de 24 aprilie, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

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

Viceliderul Grupului parlamentar al P.R.M. l-a împuternicit pe domnul
deputat  Valentin Vasilescu să-l înlocuiască la lucrările comisiei pe domnul deputat
Augustin Lucian Bolcaş.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Oltean - preşedintele
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

La dezbateri a participat din partea Ministerului Administraţiei Publice,
domnul Ionel Fleşariu � secretar de stat. 

S-a continuat examinarea proiectului de Lege privind Statutul aleşilor
locali.

Grupul parlamentar al P.D., reprezentat de domnii deputaţi Emil Boc şi
Ioan Oltean a prezentat în şedinţa anterioară,  membrilor celor două comisii reunite, o
serie de amendamente ce vizau introducerea unui capitol nou în cuprinsul proiectului
de lege supus dezbaterii, poziţionat înainte de capitolul �Dispoziţii finale�, acesta
numindu-se �Registrul de interese�. Ministerul Administraţiei Publice a formulat
propuneri de îmbunătăţire a textului unora dintre amendamentele P.D.
Amendamentele au fost examinate în şedinţa în curs,  o parte dintre acestea fiind
adoptate, cu majoritate de voturi, iar altele fiind respinse.

La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptate, proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali.  În acest sens se va întocmi
raport favorabil, cu amendamente admise şi respinse.

Exminarea în şedinţă comună, a iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi, la pct.5 şi 6, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

Lucrările Comisiei juridice au continuat  în şedinţa separată, condusă
de domnul deputat Emil Boc - vicepreşedintele comisiei, examinându-se proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind
Parchetul Naţional Anticorupţie, prevăzut la pct.1, în fond.

Deoarece o parte dintre amendamentele formulate la proiectul de lege
au fost prezentate reprezentantilor Ministerului Justiţiei în şedinţa în curs, domnul
secretar de stat Alexe Costache Ivanov a adresat membrilor comisiei rugămintea de a
se amâna dezbaterile cu o săptămână, pentru ca Ministerul Justiţiei să examineze
aceste amendamente.  Membrii comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterilor.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2001 privind completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor
procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale, prevăzut la pct.3, în fond.
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După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de lege
în forma adoptată de Senat, urmând a se întocmi în acest sens raport favorabil.

Cu privire la  proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea
Forumului Constituţional, transmis de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.III, membrii comisiei au hotărât, ca examinarea
acestuia să fie amânată pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca la dezbateri să fie
invitat domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, în calitate de iniţiator şi de
reprezentant al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

VICEPREŞEDINTE,
Emil Boc


