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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 20.02.2002
Nr.31/172

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

din zilele de 19 şi 20 februarie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 19 şi 20 februarie 2002.

În ziua de 19 februarie 2002, din numărul total al membrilor comisiei
(24), au absentat următorii deputaţi: Ion Mogoş, Valeriu Stoica - Grupul parlamentar
al P.N.L., Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Moiş Vasile,
Augustin Lucian Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M., Dumitriu Carmen şi Acsinte
Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.

În ziua de 20 februarie 2002, din numărul total al membrilor comisiei
(24), au absentat următorii deputaţi: Ion Mogoş, Valeriu Stoica - Grupul parlamentar
al P.N.L., Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Ruxandra Florina
Jipa, Moiş Vasile, Augustin Lucian Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M. şi Acsinte
Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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

Guvernului nr.141/2001 pentru sancţionarea unor acte de  terorism şi a unor fapte de
încălcare a ordinii publice (nr.620/2001).

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului
financiar-bancar în scopul finanţării de acte  de terorism (nr.683/2001).

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 şi 12
ale Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor
Munţilor Apuseni � (nr.233/2001).

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.33/1996, privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor
Apuseni (nr.686/2002).
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5.     Propunerea legislativă privind LEGEA CADRU pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora (nr.309/2001).

6. Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali (nr.333/2002)
� şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

7.  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.

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

Guvernului nr.6/2001 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat (nr.58/2002) � proocedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată
(nr.26/2002).

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice  şi tehnologice
(nr.33/2002).

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
(nr.40/2002).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin
contractele de privatizare a societăţilor  comerciale (nr.41/2002).

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile  militare de învăţământ
ale Ministerului de Interne cu studiile din  instituţiile civile de învăţământ şi a
stagiului efectuat în funcţii  militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific
funcţiilor civile (nr.43/2002).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi  perioadelor de odihnă ale
conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale (nr.36/2002).

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (nr.35/2002).

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a  infrastructurii de transport
rutier (nr.34/2002).

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  Guvernului nr.59/1997 cu
privire la finanţarea, în sistem  descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi
inovării (nr.28/2002).

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale (nr.49/2002).

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2002 privind funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
(nr.37/2002).

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în
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România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001 (nr.67/2002) � procedură de
urgenţă.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
Guvernului nr.188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia  persoanelor, semnat la
Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia
persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001 (nr.60/2002) � procedură de
urgenţă.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.4/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată
aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden
AB, precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de
bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această
firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou (nr.62/2002) � procedură de
urgenţă.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor
minime de subzistenţă a echipajelor  ambarcate la bordul unor nave maritime de
transport şi pentru  menţinerea în siguranţă a unor nave aflate în patrimoniul C.N.M.
ROMLINE S.A., precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval
Constanţa, în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
(nr.61/2002)- procedură de urgenţă.

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi  clasificării
mărfurilor din Tariful vamal de import a României,  precum şi a taxelor vamale de
bază aferente acestora (nr.59/2002) � procedură de urgenţă.

18. Proiectul de Lege  pentru modificarea articolului 21 alineatul (7)
din Legea nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din cadrul aparatului Senatului,
republicată (nr.688/2001).

În ziua de 19 februarie a.c, lucrările şedinţei au început cu examinarea
proiectelor de lege prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi.

Astfel, în urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege prevăzut la pct.1.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată,
prevăzut la pct.2, s-a  hotărât, cu majoritate de voturi, să se transmită comisiei sesizate
cu dezbaterea în fond un aviz favorabil cu amendamente formulate şi susţinute de
domnul deputat Marin Cristea şi adoptate de Comisia juridică.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2001 pentru sancţionarea unor acte de
terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice, prevăzut pe ordinea de zi, la
pct.1, 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 Serviciului Român de Informaţii, domnul Olaru Alexandru -
general de brigadă şi domnul Iorga Eugen - maior.

La comisie au fost înregistrate în scris amendamente.
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Domnii deputaţi Cornel Bădoiu, Ioan Timiş şi Ion Neagu au fost
desemnaţi raportori, într-o şedinţă anterioară, urmând să prezinte un preraport asupra
proiectului de lege supus dezbaterii.

După discuţii cu caracter general, s-a început examinarea pe articole a
proiectului de lege. Astfel, domnul deputat Cornel Bădoiu a formulat un amendament
la art.1, privind definiţia actelor de terorism. Au luat cuvântul, atât pentru a-şi exprima
punctele de vedere pro sau contra amendamentului propus, cât şi pentru a formula alte
propuneri de modificare a aceluiaşi articol reprezentanţii instituţiilor intersate şi
deputaţii: Ionel Olteanu, Ştefan Cazimir, Ion Neagu, Ioan Timiş, Emil Boc, Ervin
Szekely, etc.

De asemenea, domnul deputat Ion Neagu a propus introducerea
infracţiunii de terorism în Codul penal al României, Partea specială, pornind de la
amendamentul formulat de domnul deputat Cornel Bădoiu, cu unele modificări. În
susţinerea opiniei domnul deputat Ion Neagu, s-au pronunţat domnii deputaţi Emil
Boc, Ervin Szekely şi Ioan Timiş.

După examinarea amendamentelor formulate, s-a hotărât, cu majoritate
de voturi, amânarea dezbaterilor cu o săptămînă, urmând ca discuţiile să se poarte, în
special, pe propunerile formulate de domnii deputaţi Cornel Bădoiu şi Ion Neagu.
Astfel, aceştia au propus amendarea art.1, privind definiţia actelor de terorism,
amendarea art.2 alin.(2) şi introducerea unui alineat nou la acelaşi articol, precum
eliminarea art.7 şi 8 din proiectul de lege.

 S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea şi combaterea
utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte  de terorism, prevăzut
la pct.2, în fond, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor deja menţionate.

După discuţii cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole a
proiectului de lege. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea
art.1, 2 şi 3  din proiectul de lege.

Domnul deputat Emil Boc a propus amânarea dezbaterilor asupra art.4,
deoarece în textul acestuia se face referire la actele de terorism  a căror definiţie nu a
fost adoptată, încă, de membrii comisiei. În consecinţă, s-a hotărât amînarea
dezbaterilor cu o săptămână, apreciindu-se că prevederile  acestui proiect de lege sunt
în strânsă legătură cu cele din proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.141/2001 pentru sancţionarea unor acte de  terorism şi a unor
fapte de încălcare a ordinii publice. S-a stabilit, astfel, ca cele două iniţiative
legislative să fie examinate în aceeaşi şedinţă.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea propunerilor legislative
prevăzute la pct.3 şi 4, în fond, pe ordinea de zi.

La dezbateri a participat din partea Ministerului Finanţelor Publice,
domnul Ciuciu Victor - şef serviciu, care a prezentat punctul de vedere al instituţiei pe
care o reprezintă.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea art.8 şi 12 ale Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele
drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni (P.L.nr.233/2001). În acest sens,
urmează a se întocmi raport de respingere.

Referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr.33/1996, privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor
Munţilor Apuseni (P.L.nr.686/2001), s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se
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propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea iniţiativei legislative, cu
amendamente admise, urmând a se întocmi raport favorabil în acest sens.

În urma verificării listei de prezenţă, la solicitarea domnului deputat
Emil Boc, constatându-se că nu mai este îndeplinit cvorumul de lucru, lucrările
şedinţei au fost suspendate.

Şedinţa Comisiei juridice a continuat în ziua de 20 februarie a.c.,
începând cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de
zi.

În urma dezbaterilor, membrii comsiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativelor legislative prevăzute la pct.3 - 5,    7,  8, 10,
11 şi 13 - 17, în avizare, pe ordinea de zi.

Examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile  militare
de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din  instituţiile civile de
învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii  militare în Ministerul de Interne cu stagiul
specific funcţiilor civile, prevăzut la pct.6, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară,
la solicitarea domnilor deputaţi  Emil Boc şi Ion Neagu, urmând ca la dezbaterile
viitoare să participe reprezentanţi ai Ministerului de Interne.

Asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a  infrastructurii de transport
rutier, prevăzut la pct.9, pe ordinea de zi, domnul deputat Emil Boc a formulat un
amendament care, în urma supunerii la vot, a fost respins, cu majoritate de voturi.
Membrii comisiei au hotărât, prin vot, acordarea unui aviz favorabil iniţiativei
legislative mai sus menţionate.

S-a hotărât amânarea examinării proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului  nr.18/2002 privind funcţionarea sistemului naţional unic
pentru apeluri de urgenţă, prevăzut la pct.12, domnul deputat Emil Boc propunând ca
la dezbaterile ulterioare să fie invitaţi reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale.

La examinarea proiectului  de Lege  pentru modificarea articolului 21
alineatul (7) din Legea nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale
senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din cadrul aparatului
Senatului, republicată, prevăzut la pct.18, pe ordinea de zi, au luat cuvântul pentru a-şi
exprima punctele de vedere o parte din membrii comisiei. Astfel, domnul deputat
Emil Boc s-a pronunţat împotriva acordării unui aviz favorabil, apreciind că aprobarea
proiectului de lege nu este oportună.

Domnii deputaţi Traian Dobre, Ervin Szekely şi Ionel Olteanu s-au
pronunţat pentru aviz favorabil, apreciind că  proiectul de lege nu prezintă elemente
de neconstituţionalitate.  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 11
voturi "pentru", 3 "împotrivă" şi 1 "abţinere"  să avizeze favorabil proiectul  de Lege
pentru modificarea articolului 21 alineatul (7) din Legea nr.53/1991 privind
indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea
personalului din cadrul aparatului Senatului, republicată, cu precizarea ca la dezbateri,
comisia sesizată în fond să se pronunţe asupra oportunităţii.

Şedinţa a continuat cu examinarea propunerii legislative privind
LEGEA CADRU pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora,
prevăzută pe ordinea de zi, la pct.5, în fond.

La dezbateri au participat iniţiatorii acesteia: doamna deputat Mona
Muscă şi domnul deputat Kelemen Atilla.
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A continuat examinarea pe articole, fiind amendate art.9, 10, 12 şi 13,
la propunerile domnilor deputaţi: Ion Neagu, Ştefan Cazimir, Emil Boc, etc. De
asemenea, au fost adoptate alte modificări privind amplasarea unor articole în
cuprinsul legii.

Deoarece adoptarea propunerii legislative implica reformularea
majorităţii articolelor, membrii comisiei au hotărât, de comun acord cu iniţiatorii,
continuarea examinării într-o şedinţă ulterioară, urmând ca iniţiatorii să pregătească
propuneri de amendare a textelor articolelor în sensul dezbaterilor avute în şedinţa
Comisiei juridice. Doamna deputat Minodora Cliveti a precizat că va lucra împreună
cu iniţiatorii la îmbunătăţirea textului propunerii legislative.

Domnul deputat Ionel Olteanu, în calitate de preşedinte, a anunţat
membrii comisiei că, la solicitarea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, şedinţa comună privind examinarea  proiectului de
Lege privind Statutul aleşilor locali şi a propunerii legislative privind Codul de
Conduită al reprezentanţilor aleşi locali şi regionali, prevăzute pe ordinea de zi, la
pct.6 şi 7, în fond, va fi reprogramată .

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


