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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 21.03.2002
Nr. 31/276

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

din zilele de 19 - 21 martie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 19, 20 şi 21 martie 2002.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Propunerea legislativă privind Amendament la Legea

nr.70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată şi completată prin OUG
nr.28/12.04.2000 (nr.482/2001).

2.       Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.502/2001).

3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.36/1995, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale (nr.110/1996).

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti (nr.390/2000).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
(nr.307/1999).

6.   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 aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias şi a Complexului Olăneşti din subordinea
şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române
(nr.107/2002).

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber
între România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001
(nr.111/2002).
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3. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România
şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe
venituri şi pe capital, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2001 (nr.122/2002).

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea
Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001
(ne.123/2002).

5. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la
Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al
deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (nr.124/2002).

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexă, semnate la Vilnius,
la 26 noiembrie 2001 (nr.125/2002).

Şedinţa a început cu examinarea propunerilor legislative prevăzute pe
ordinea de zi, la pct.1 şi 2, în fond, privind modificarea şi completarea Legii 70/1991
privind alegerile locale.

După discuţii cu caracter general, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să amâne dezbaterile asupra iniţiativelor legislative menţionate
mai sus, urmând ca la o şedinţă ulterioară să participe iniţiatorii acestora şi liderul
Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, prevăzut
la pct.4, în fond.

Au avut loc dezbateri cu caracter general, hotărându-se ca examinarea
pe articole să fie amânată cu o săptămână.

În continuarea lucrărilor, a fost examinat proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activităţii
practicienilor în reorganizare şi lichidare, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.5, în fond.

Domnul deputat Ervin Szekely a propus adoptarea proiectului de lege
în forma prezentată de iniţiator. Deputaţii Minodora Cliveti şi Emil Boc şi-au
exprimat opinia potrivit căreia prevederile art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.79/1999
ar trebui amendate. Domnul deputat Marin Cristea şi-a expus, de asemenea, punctul
de vedere, susţinând propunerea domnului deputat Ervin Szekely.

După expunerea punctelor de vedere, membrii comisiei au hotărât, prin
consens, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activităţii
practicienilor în reorganizare şi lichidare. În acest sens urmează a se întocmi raport
favorabil.

Şedinţa comisiei a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.36/1995, Legea notarilor publici şi a activităţii
notariale, prevăzut la pct.3, în fond, pe ordinea de zi.

La dezbateri a participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna
Valeria Puiu - director al Direcţiei de notari publici.

La comisie au fost înregistrate propuneri de îmbunătăţire a textului
proiectului de lege formulate de Uniunea Notarilor Publici, acestea fiind însuşite şi
susţinute ca amendamente de către domnul deputat Cornel Ştirbeţ.
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Domnii deputaţi Emil Boc şi Ion Neagu au solicitat amânarea
dezbaterilor deoarece, fiind propusă modificarea aproape în întregime a textului
proiectului de lege, s-ar impune prezenţa la dezbateri a reprezentanţilor Uniunii
Notarilor Publici şi a domnului senator Ion Predescu, iniţiatorul propunerii legislative
din care provine proiectul de lege.

Doamna deputat Ruxandra Florina Jipa a susţinut propunerea de
amânare a dezbaterilor. Astfel, cu majoritate de voturi, s-a hotărât ca examinarea
proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.36/1995, Legea
notarilor publici şi a activităţii notariale să aibă loc în şedinţa din 2 sau 3 aprilie 2002.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la
pct.II, în avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei hotărând, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a acestora.

Dezbaterea propunerii legislative privind LEGEA CADRU pentru
prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.6, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară, deoarece iniţiatorii acesteia
nu au putut fi prezenţi la lucrările comisiei.

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

VICEPREŞEDINTE,

Emil BOC


