
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 12.06.2002
Nr. 31/604

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 11 şi 12 iunie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 11 şi 12 iunie 2002.

În ziua de 11 iunie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat deputaţii: Carmen Dumitriu, Ioan Timiş - Grupul parlamentar al P.S.D., Negoiţă
Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş - Grupul
parlamentar al P.R.M. şi Ion Mogoş - fără apartenenţă la un grup parlamentar.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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 graţierea unor pedepse

(nr.419/2001/20002) � restiruit de Senat pentru reexaminare.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.58/2002 privind modificarea şi completarea  unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiunii contra autorităţii, precum şi
a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (nr.270/2002) � procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie (nr154/2002).

6. Propunerea legislativă privind violenţa în familie (nr.671/2001).
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7. Propunerea legislativă privind protecţia victimelor violenţei în
familie (nr.118/2002).

8. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe � (nr.296/2002) - miercuri, 12 iunie a.c., orele 900.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România şi

Regatul Ţărilor de Jos pentru exportul prestaţiilor de  securitate socială, semnat la
Bucureşti, la 13 noiembrie 2001 (nr.279/2002).

2. Proiectul de Lege privind agenţii comerciali permanenţi
(nr.277/2002).

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la
Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene (nr.283/2002) � procedură de
urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile
I.O.V.R. - (nr.292/2002) � procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999 �
(nr.297/2002).

III. Dezbateri  cu privire la proiectul Regulamentului Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor.

Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea
de zi la pct.1, 2 şi 3, în avizare, membrii comisiei hotărând să le avizeze favorabil.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind Legea partidelor
politice, prevăzută pe ordinea de zi la pct.1, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului iniţiatorilor, domnul
senator Mircea Iustian - Grupul parlamentar al P.N.L.

A fost continuată examinarea pe articole a propunerii legislative,
concomitent cu discutarea amendamentelor formulate în scris.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra
amendamentelor propuse, atât reprezentantul iniţiatorilor, cât şi deputaţii: Cornel Bădoiu,
Ion Neagu, Ştefan Cazimir, Ionel Olteanu, Acsinte Gaspar, Emil Boc, Cornel Ştirbeţ, etc.

În urma supunerii la vot, o parte dintre amendamente au fost adoptate, cu
majoritate de voturi, unele au fost respinse, iar altele au fost retrase de către iniţiatorii lor.

         La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative privind
Legea partidelor politice, în acest sens întocmindu-se raport favorabil cu amendamente
admise şi respinse.

S-a continuat cu exminarea poiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2002 privind modificarea şi completarea  unor
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dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiunii contra
autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală, prevăzut pe ordinea
de zi, la pct.4, în fond.

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Alexe
Costache Ivanov - secretar de stat şi doamna Nicoleta Iliescu - director.

După prezentarea obiectului proiectului de lege de către reprezentantul
Ministerului Justiţiei, s-a trecut la examinarea pe articole concomitent cu discutarea
amendamentelor formulate în scris de domnul deputat Emil Boc.

          În urma supunerii la vot, amendamentele au fost respinse cu majoritate de
voturi.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu 12 voturi "pentru" şi
2 "împotrivă", să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea poiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2002 privind modificarea şi
completarea  unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi
infracţiunii contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală.
În acest sens se va întocmi raport favorabil cu amendamente respinse.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, s-a hotărât ca examinarea
celorlalte iniţiative legislative prevăzute pe ordinea de zi, să fie continuată în şedinţa din
ziua următoare.

*
*     *

Astfel, şedinţa Comisiei juridice a continuat în ziua de 12 iunie a.c., din
numărul total al membrilor comisiei (23), absentând deputaţii: Carmen Dumitriu, Ioan
Timiş - Grupul parlamentar al P.S.D., Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al
P.D., Augustin Lucian Bolcaş, Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M. şi Ion Mogoş
- fără apartenenţă la un grup parlamentar.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat
Ionel Olteanu  -preşedintele comisiei. Şedinţa  a început cu examinarea
proiectelor de lege prevăzute la pct.4  şi 5, în avizare, ale ordinii de zi, care, cu majoritate
de voturi, au fost  avizate favorabil.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe, prevăzut pe ordinea de zi la pct.8, în fond, în prezenţa
reprezentantului Guvernului, domnul deputat  Acsinte Gaspar - ministru pentru relaţia cu
Parlamentul.

După o succintă prezentare a obiectului proiectului de lege, de către
domnul ministru Acsinte Gaspar, s-a trecut la dezbaterea pe articole, concomitent cu
examinarea amendamentelor formulate de domnul deputat Emil Boc.

Au luat cuvîntul pentru a-şi exprima punctele de vedere privind
amendamentele propuse şi pentru a solicita reprezentantului Guvernului unele lămuriri
referitoare la proiectul de lege supus dezbaterii, deputaţii Ruxandra Florina Jipa,  Cornel
Ştirbeţ, Emil Boc, Traian Dobre, etc.

În urma supunerii la vot, toate amendamentele au fost respinse, cu
majoritate de voturi.
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La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 10 voturi �pentru�
şi 5 �abţineri�, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare, proiectul de Lege
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, urmând a se întocmi în acest sens,
raport favorabil cu amendamente respinse.

S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Regulament al Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.III.

Au avut loc discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele de
vedere deputaţii: Angela Bogea, Cornel Ştirbeţ, Cornel Bădoiu, Minodora Cliveti, Traian
Dobre, Ion Neagu, Tamas Sandor, etc.

După dezbateri, s-a ajuns la concluzia că este necesară continuarea
acestora într-o şedinţă ulterioară, urmând ca în acest timp membrii comisiei să formuleze
în scris amendamente.

Şedinţa a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute la
pct.5, 6 şi 7, în fond, ale ordinii de zi.

La dezbateri, au participat reprezentanţii iniţiatorilor, doamna deputat
Mona Muscă, doamna deputat Minodora Cliveti, domnul senator Petre Roman, precum şi
reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Alina Dorobanţ - director.

Domnul senator Petre Roman a adus la cunoştinţa membrilor comisiei că
iniţiatorii au ajuns la un punct de vedere comun, propunând membrilor comisiei să ia în
dezbatere un text nou, rezultat din corelarea celor trei iniţiative legislative.

Astfel, au început dezbaterile pe textul propus de iniţiatori. La discuţii
şi-au exprimat opiniile privind modificarea şi completarea textului art.1, deputaţii Cornel
Bădoiu, Ion Neagu, Ştefan Cazimir, Ionel Olteanu, Marin Cristea, etc. După câteva ore de
dezbateri, membrii comisiei au hotărât ca examinarea iniţiativelor legislative privind
violenţa în familie să aibă loc într-o şedinţă ulterioară, urmând ca asupra noului text
propus de iniţiatori să se formuleze amendamente. De asemenea s-a hotărât, cu majoritate
de voturi, să se solicite Guvernului un punct de vedere asupra noului text supus
dezbaterii. Membrii comisiei au mai hotărât ca iniţiatorii să le pună la dispoziţia materiale
documentare pentru studierea aprofundată a domeniului ce urmează a fi reglementat prin
adoptarea unui proiect de lege.  Prin urmare, reluarea dezbaterilor se va face în funcţie de
transmiterea punctului de vedere al Guvernului.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, membrii comisiei au hotărât
ca examinarea iniţiativelor legislative prevăzute la pct.2 şi 3, în fond, pe ordinea de zi să
aibă loc într-o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


