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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 23.05.2002
Nr. 31/529

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 21 şi 22 mai 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 21 şi 22 mai 2002.

În ziua de 21 mai a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat deputaţii: Carmen Dumitriu  - Grupul parlamentar al P.S.D., Lucian Augustin
Bolcaş � Grupul parlamentar al P.R.M. şi Liviu Gheorghe Negoiţă � Grupul
parlamentar al P.D.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

A. Şedinţa Comisiei din ziua de marţi, 21 mai 2002, orele 1500 .

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.314/2001 pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (nr.197/2002).

2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.119/1996
cu privire la actele de stare civilă (nr.651/2001).

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie  (nr.190/2002) �
procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea
unor măsuri şi sancţiuni (nr.419/2001/2002)  - restituit de Senat pentru reexaminare.

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

Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998 privind
procedura falimentului băncilor � procedură de urgenţă � (nr.233/2002).

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

3. Proiectul  Legii audiovizualului (nr.240/2002) � procedură de
urgenţă.
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.42/2002  privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi (nr.244/2002) �
procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de
1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA � S.A. Bacău
(nr.245/2002) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Internaţionale a
Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei
maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000 (nr.238/2002).

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea
de standardizare naţională în România (nr.246/2002).

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale (nr.247/2002).

         B. Şedinţa Comisiei din ziua de miercuri, 22 mai 2002, orele 930.

I. ÎN FOND:
1. Propunerea legislativă privind Legea partidelor politice

(nr.54/2002).
2. Propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor

politice şi a  campaniilor electorale (nr.491/2001).
3. Proiectul de Lege privind protecţia martorilor (nr.236/2002) �

procedură de urgenţă.
4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii

nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.69/1998/2002)  -
restituit de Senat pentru reexaminare.

II. Cererea ministrului justiţiei de ridicare a imunităţii
parlamentare şi încuviinţare  a trimiterii în judecată a domnului deputat Gheorghiu
Viorel (nr.184/B.P./2002).

Membrii comisiei au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul
Naţional Anticorupţie, prevăzut pe ordinea de zi la pct.3, în fond.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov � secretar de stat şi doamna Nicoleta Iliescu
� director, iar din partea Ministerului Public, doamna Maria Despina Mihai � prim-
adjunct al procurorului general.

La comisie au fost înregistrate amendamente, deputaţii având însă,
posibilitatea de a formula amendamente şi în cursul dezbaterilor. Examinarea acestora
s-a făcut concomitent cu dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere deputaţii
Acsinte Gaspar, Cornel Bădoiu, Vasile Moiş, Ruxandra Florina Jipa, Ion Neagu, Ionel
Olteanu, Marin Cristea, Minodora Cliveti, etc.
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În urma supunerii la vot, o parte dintre amendamente examinate au fost
adoptate cu majoritate de voturi, iar altele au fost respinse.

Unul dintre amendamentele propuse de domnul deputat Cornel Bădoiu
s-a referit la dublarea numărului de procurori care să-şi desfăşoare activitatea în cadrul
Parchetului Naţional Anticorupţie (art.27 lit.a din proiectul de lege).

În urma dezbaterilor, la care şi-au expus punctele de vedere atât
membrii comisie, cât şi invitaţii, domnul deputat Cornel Bădoiu şi-a retras
amendamentul, nu înainte ca reprezentanţii instituţiilor interesate să afirme că, pentru
anul 2002, este suficient numărul de procurori prevăzut în proiectul de lege.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 11 voturi
"pentru", 3 "împotrivă" şi 1 "abţinere", să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, urmând a se întocmi
raport favorabil cu amendamente admise şi respinse.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la
pct.II, în avizare, al ordinii de zi. Astfel, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativelor legislative prevăzute la pct.1-4 şi 6 -8. În
ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de
1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA � S.A. Bacău, prevăzut
la pct.5, s-a hotărât, cu majoritate de votrui, avizarea lui favorabilă cu un
amendament.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, dezbaterea
iniţiativelor legislative prevăzute la pct.1, 2 şi 4, în fond, ale ordinii de zi, a fost
amânată pentru o şedinţă ulterioară.

*
*    *

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
ziua de 22 mai a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23) absentând deputaţii:
Mogoş Ion - independent, Tamas Sandor  - Gruplu parlamentar al U.D.M.R., Lucian
Augustin Bolcaş � Grupul parlamentar al P.R.M. şi Liviu Gheorghe Negoiţă � Grupul
parlamentar al P.D.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D. i-a împuternicit pe deputaţii
Eugen Arnăutu, Aurelia Vasile şi Rodica Nassar să-i înlocuiască la lucrările comisiei
pe deputaţii: Carmen Dumitriu, Căşunean Vlad şi Dobre Traian.

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

Şedinţa a început cu examinarea cerererii ministrului justiţiei de
ridicare a imunităţii parlamentare şi încuviinţare  a trimiterii în judecată a domnului
deputat Gheorghiu Viorel, prevăzută pe ordinea de zi la pct.II.

La dezbateri au participat doamna Rodica Stănoiu - ministrul jusitiţiei,
domnul Doru Trifoi - secretar de stat în Ministerul Justiţiei, precum şi domnul deputat
Viorel Gheorghiu asistat de avocatul său ales, domnul Toma Dragomir.

Doamna senator Rodica Mihaela Stănoiu, ministrul justiţiei a prezentat
cererea şi documentaţia anexată prin care se solicită ridicarea imunităţii parlamentare
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şi încuviinţarea trimiterii în judecată a domnului deputat Gheorghiu Viorel pentru
infracţiunea de fals în declaraţii, prevăzută de articolul 292 Cod penal şi tentativă la
infracţiunea de înşelăciune, conform  articolului 20 raportat la articolul 215 alineatul 2
Cod penal.

Au luat cuvântul pentru a formula întrebări  în vederea lămuririi unor
aspecte legate de respectarea procedurilor în faza de urmărire penală pentru faptele ce
fac obiectul cererii de ridicare a imunităţii parlamentare şi de încuviinţare a trimiterii
în judecată deputaţii: Emil Boc, Ionel Olteanu, Ioan Timiş, Ervin Szekely, Minodora
Cliveti, Cornel Ştirbeţ, etc.

Atât reprezentanţii Ministerului Justiţiei, cât şi domnul deputat
Gheorghiu Viorel, asistat de domnul avocat Toma Dragomir, au răspuns întrebărilor
adresate de membrii comisiei.

După dezbaterile în care membrii comisiei şi-au exprimat punctele de
vedere asupra faptelor pentru care ministrul justiţiei solicită ridicarea imunităţii
parlamentare a domnului deputat Gheorghiu Viorel, precum şi asupra îndeplinirii
condiţiilor procedurale regulamentare, s-a procedat la votul secret cu buletine de vot.
Cei 19 membri prezenţi ai comisiei au votat astfel: 11 �pentru� şi 8 �împotrivă�.

Menţionăm că nici explicarea procedurii de vot şi nici votul propriu-zis
asupra cererii de ridicare a imunităţii parlamentare nu au fost contestate în timpul
şedinţei sau după încheierea acesteia.

În consecinţă, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi compusă din
23 de deputaţi nu  poate aviza favorabil cererea ministrului justiţiei de ridicare a
imunităţii parlamentare şi încuviinţare a trimiterii în judecată a domnului deputat
Gheorghiu Viorel, datorită neîntrunirii numărului  minim necesar de voturi, întrucât
potrivit prevederilor art.182 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, hotărârea
se adoptă prin votul majorităţii membrilor comisiei.

Înainte de trecerea la un alt punct al ordinii de zi, s-a constatat că nu
mai există cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, hotărându-se, prin urmare,
întreruperea lucrărilor până la orele 14,00.

La orele 14,00 s-a constatat că din numărul total al membrilor comisiei
(23), erau prezenţi în sala de şedinţă 10 deputaţi: Ion Neagu, Cornel Ştirbeţ, Marin
Cristea, Minodora Cliveti, Emil Boc, Ioan Timiş, Ruxandra Florina Jipa, Ionel
Olteanu, Căşunean Vlad Adrian şi Ştefan Cazimir. Datorită faptului că, pentru  a
întruni cvorumul legal de lucru era necesară prezenţa a 12 deputaţi, lucrările  comisiei
au fost suspendate.

Iniţiativele legislative prevăzute la pct.1 - 4, în fond, ale ordinii de zi,
urmează a fi examinate într-o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,

dr. Ionel OLTEANU
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