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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 28.02.2002
Nr. 31/188

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

din zilele de 27 şi 28 februarie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,
şi-a desfăşurat lucrările în zilele  de 27 şi 28  februarie 2002.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Propunerea legislativă privind graţierea şi procedura acordării

graţierii (nr.546/2001) � restituit de plenul Camerei Deputaţilor pentru raport
suplimentar.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
(nr.236/2001).

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

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea
criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor  categorii de infracţiuni, semnat la
Varşovia la 11 iulie 2001 (nr.6/2002).

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit
şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la
Ierusalim la  17 iulie 2001 (nr.728/2001).

3. Proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în
administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
(nr.4/2002).

4.       Proiectul Legii sindicatelor (nr.57/2002).
5. Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de

dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură (nr.726/2001).
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (nr.56/2002).

7. Proiectul de Lege privind operaţiunile compensatorii referitoare
la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (nr.55/2002).

8. Proiectul de Lege privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare (nr.1/2002).

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului � cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale (nr.48/2002).

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (nr.12/2002).

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

12. 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).

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale (nr.79/2002) �
procedură  de urgenţă.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare (nr.74/2002) �
procedură de urgenţă.

III. Audierea domnului Mihai M. Popescu,  candidat pentru ocuparea
postului de consilier de conturi la Curtea de Conturi - şedinţă comună cu membrii
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

Şedinţa a început cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2002 privind funcţionarea sistemului naţional unic
pentru apelurile de urgenţă, prevăzut la pct.11, în avizare, al ordinii de zi.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, domnul Tănase Tudor - director general şi din partea
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, domnul Smeianu Ion -
secretar de stat.

Domnul deputat Emil Boc a solicitat unele lămuriri referitoare la
prevederile art.11 din textul proiectului de lege, iar reprezentanţii instituţiilor mai sus
menţionate au răspuns întrebărilor formulate. La propunerea domnului deputat Emil
Boc, membrii comisiei au hotărât amânarea votului final, urmând ca la o şedinţă
ulterioară să fie invitat un reprezentant al instituţiei Avocatul Poporului pentru a
prezenta un punct de vedere asupra prevederilor art.11 din proiectul de lege, vizănd
protecţia datelor cu caracter personal.

 S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind acordarea
despăgubirilor în caz de dezastre, calamităţi naturale şi alte catastrofe, în agricultură,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.5, în avizare, în prezenţa reprezentantului Ministerului
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Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Pleavă Florin - director. După
dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil
proiectul de lege mai sus menţionat.

Lucrările şedinţei au continuat cu reexaminarea propunerii legislative
privind graţierea şi procedura acordării graţierii, prevăzută la pct.1, în fond, pe
ordinea de zi. Ca urmare a hotărârii plenului Camerei Deputaţilor, iniţiativa legislativă
a fost retrimisă la comisie pentru raport suplimentar. Dezbaterile au avut loc în
prezenţa iniţiatorului acesteia, domnul deputat Acsinte Gaspar - Ministru pentru
relaţia cu Parlamentul.

Au fost dezbătute unele propuneri de îmbunătăţire a textului propunerii
legislative formulate în scris de domnul deputat Acsinte Gaspar, precum şi alte
amendamente prezentate oral de domnii deputaţi: Cornel Bădoiu, Emil Boc şi Cornel
Ştirbeţ. Ca urmare a exprimării votului, unele amendamente au fost adoptate, cu
majoritate de voturi, unele au fost respinse, iar altele au fost retrase de iniţiatori.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
votrui, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative
privind graţierea şi procedura acordării graţierii, cu amendamente admise şi respinse.
În acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil înlocuitor.

S-a continuat cu audierea domnului Mihai M. Popescu,  candidat
pentru ocuparea postului de consilier de conturi la Curtea de Conturi. Domnul Mihai
M. Popescu şi-a prezentat, personal, fişa autobiografică şi a răspuns întrebărilor
formulate de domnii deputaţi. După audiere, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,
aprobarea candidaturii domnului Mihai M. Popescu pentru ocuparea postului de
consilier de conturi.

S-a trecut la 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.12, în avizare, al ordinii de zi.

La dezbateri au participat, din partea Ministerului de Interne, domnul
Tătuţ Mihai - director adjunct şi domnul Ioniţă Gheorghe - şef serviciu. Au avut loc
disciţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele de vedere atât invitaţii, cât
şi domnii deputaţi: Cornel Bădoiu, Cornel Ştirbeţ, Ion Neagu, etc. Membrii comisiei
au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită comisiei sesizate cu dezbaterea în
fond a proiectului de lege un aviz favorabil cu recomandarea de a se ţine seama de
observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi.

 Discuţiile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Justiţiei, doamna Maria Mariţescu - director şi domnul Dan Antoş - şeful Biroului
central de expertiză din Ministerul Justiţiei.

La comisie au fost înregistrate amendamente, formulate de deputaţii
Angela Bogea şi Traian Dobre, precum şi de către Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci, transmise prin avizul favorabil al acesteia.

A fost examinat proiectul de lege articol cu articol, concomitent
amendamentele formulate. Prin supunere la vot, toate amendamentele au fost respinse.
În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adpotare,  proiectul de lege în forma
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adoptată de Senat.  În acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil cu
amendamente respinse.

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au examinat proiectele de
lege prevăzute la pct.1 - 3, 6 - 10, 13 şi 14, în avizare, pe ordinea de zi, hotărând, cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestora.

În ceea ce priveşte proiectul Legii sindicatelor, prevăzut la pct.4, în
avizare, membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor sesizarea Comisiei juridice cu dezbaterea în fond a proiectului de lege mai
sus menţionat, alături de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, iniţial sesizată
pentru raport.
 Examinarea propunerii legislative privind LEGEA CADRU pentru
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora, prevăzută la pct.3, 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.

În ziua de 27 februarie a.c., 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., Augustin Lucian
Bolcaş, Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M., Ionel Olteanu, Dumitriu Carmen
şi Ioan Timiş - Grupul parlamentar al P.S.D.

În ziua de 28 februarie a.c., 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., Augustin Lucian
Bolcaş, Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M., Dumitriu Carmen şi Ioan Timiş -
Grupul parlamentar al P.S.D.

VICEPREŞEDINTE,
Emil Boc


