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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 01.04.2002
Nr. 31/322

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

din zilele de 26-28 martie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 26-28 martie 2002.

În ziua de 26 martie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23),
au absentat următorii deputaţi: Ion Mogoş - Grupul parlamentar al P.N.L., Negoiţă
Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş - Grupul
parlamentar al P.R.M.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D i-a împuternicit pe deputaţii
Carmen Moldovan, Viorica Afrăsinei şi Vasile Mihalachi  să-i înlocuiască la lucrările
comisiei pe deputaţii Cornel Bădoiu, Adrian Căşunean şi Traian Dobre.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

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

4. 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).

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

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

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 (nr.392/1998) � restituit de
plenul Camerei Deputaţilor pentru reexaminare (comun cu Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic).

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

nr.4/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/1998
privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe (nr.128/2002).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite
prin titluri executorii (nr.129/2002).

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea
criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie
2001 (nr.130/2002).

4. Proiectul Legii minelor (nr.131/2002).
5.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.36/2001 privind  regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (nr.138/2002) � procedură de urgenţă.

6.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor
militare (nr.139/2002) � procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi
soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite
de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii (nr.140/2002) � procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/1996 privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului de  Telecomunicaţii Speciale (nr.142/2002) �
procedură de urgenţă.

9.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului
pentru salarizarea clerului (nr.143/2002) � procedură de urgenţă.

10.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei  Naţionale a Valorilor
Mobiliare(nr.144/2002) � procedură de urgenţă.

11.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament  colectiv în valori mobiliare
(nr.145/2002) � procedură de urgenţă.

12.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente
financiare derivate (nr.146/2002) � procedură de urgenţă.
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13.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de  investiţii financiare şi
pieţele reglementate (nr.147/2002) � procedură de urgenţă.

14.     Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii
de Conturi (nr.148/2002) � procedură de urgenţă.

Şedinţa a început 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 la pct.1, în fond, pe
ordinea de zi.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii
Ministerului Justiţiei domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de stat şi doamnele
Adina Vlăsceanu şi Alina Dorobanţ - consilieri.

La comisie au fost depuse amendamente de către domnii deputaţi Ionel
Olteanu - Grupul Parlamentar PSD, Cornel Bădoiu - Grupul Parlamentar PSD, Emil
Boc - Grupul Parlamentar al PD, Toro T. Tibor - Grupul Parlamentar UDMR, de către
comisiile sesizate cu examinarea spre avizare a proiectului de lege, precum şi de către
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii.

La începutul dezbaterilor s-a hotărât, cu 13 voturi "pentru",
4 "împotrivă" şi  3 "abţineri",  ca în proiectul de lege supus dezbaterii să nu se
formuleze o definiţie a terorismului.

La examinarea prevederilor asupra cărora s-au formulat amendamente
au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, autorii amendamentelor,
ceilalţi membri ai comisiei şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Cu ocazia dezbaterilor, propunerile formulate de Comisia comună
permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii nu au fost luate în
considerare, întrucât nu au fost însuşite şi susţinute de membrii Comisiei juridice. De
asemenea, Comisia juridică a considerat ca retrase unele amendamente care nu au fost
susţinute.

După dezbateri, s-a hotărât, cu 13 voturi "pentru" şi 5 voturi
"împotrivă", ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de
încălcare a ordinii publice să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei
Deputaţilor, cu amendamente admise şi respinse. În acest sens urmează a se întocmi
raport favorabil.

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
pe ordinea de zi, la pct.2, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Justiţiei.
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La comisie au fost depuse amendamente de către domnii deputaţi Emil
Boc - Grupul Parlamentar al PD, Szekely Ervin Zoltan - Grupul parlamentar al
UDMR  şi  Cornel Bădoiu - Grupul parlamentar al PSD.

În urma examinării pe articole a proiectului de lege, concomitent cu
examinarea amendamentelor, membrii comisiei au hotărât, cu 13 voturi "pentru", 4
"împotrivă" şi 1 "abţinere" să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
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. În acest sens, se va întocmi raport favorabil cu
amendamente respinse.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, prevăzut
la pct.3,  în fond.

Ministerul Justiţiei a transmis Comisiei juridice unele propuneri de
îmbunătăţire a textului proiectului de lege, acestea fiind însuşite şi susţinute ca
amendamente de către domnul deputat Acsinte Gaspar. Ca urmare a supunerii la vot,
amemdamentele au fost adoptate cu majoritate de voturi.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor
criminalişti, urmând a se întocmi raport favorabil cu amendamente admise.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea propunerii legislative
privind Amendament la Legea nr.70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată şi
completată prin OUG nr.28/12.04.2000 şi a propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, prevăzute la pct.4 şi 5, în
fond, ale ordinii de zi.

Iniţiatorii propunerilor legislative supuse dezbaterii, deşi invitaţi, nu au
participat la lucrări.

Membrii comisiei au examinat iniţiativele legislative şi au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestora. În
acest sens, urmează a se întocmi rapoarte de respingere.

S-a continuat cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.1-4, în
avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei hotărând, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a acestora.

*
*    *

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în ziua 27 martie a.c., orele
9,00, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

 Din numărul total al membrilor Comisiei juridice (23), au absentat
următorii deputaţi: Ion Mogoş - Grupul parlamentar al P.N.L., Negoiţă Liviu
Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Cliveti Minodora - Grupul parlamentar al
P.S.D. şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D. i-a împuternicit pe deputaţii
Carmen Moldovan, Viorica Afrăsinei şi Vasile Mihalachi  să-i înlocuiască la lucrările
comisiei, pe deputaţii Cornel Bădoiu, Adrian Căşunean şi Traian Dobre.
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Înainte de începerea şedinţei comune, membrii Comisiei juridice au
examinat proiectele de lege prevăzute pe ordinea de zi, la pct.5-14, în avizare şi au
hotărât, cu majoritate de voturi, să le avizeze favorabil.

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de preşedinţii
celor două comisii, respectiv de domnul deputat Ionel Olteanu - preşedintele Comisiei
juridice şi de domnul deputat Ioan Oltean - preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică.

La dezbateri a participat domnul Ionel Fleşariu - secretar de stat la
Ministerul Administraţiei Publice.

S-a continuat examinarea pe articole a proiectului de lege, concomitent
cu discutarea amendamentelor formulate în scris de domnii deputaţi.

În urma supunerii la vot, o parte dintre amendamentele formulate au
fost adoptate cu majoritate de voturi, o parte au fost respinse, iar altele au fost retrase
de către iniţiatorii acestora.

La orele 13,00 membrii celor două comisii au solicitat o pauză de
masă, urmând ca dezbaterile să fie reluate la orele 14,30.

La orele 14,55 s-a constatat însă,  că  în timp ce Comisia pentru
administraţie întrunea cvorumul necesar pentru reluarea dezbaterilor, din numărul
total al membrilor Comisiei juridice (23) erau prezenţi la lucrări 6 deputaţi: Ştefan
Cazimir, Marin  Cristea, Ion Neagu, Ervin Szekely, Ionel Olteanu şi Ioan Timiş.

Din acest motiv, dezbaterile au fost amânate pentru o şedinţă
ulterioară.

*
*    *

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi -a comtinuat lucrările în
ziua de 28 martie a.c., orele 9,00.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat următorii
deputaţi: Ion Mogoş, Cornel Ştirbeţ - Grupul parlamentar al P.N.L., Emil Boc,
Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Ruxandra Florina Jipa,
Augustin Lucian Bolcaş, Vlad Hogea, Mircea Stoian - Grupul parlamentar al P.R.M.,
Carmen Dumitriu, Cornel Bădoiu, Adrian Căşunean, Traian Dobre, Acsinte Gaspar -
Grupul parlamentar al P.S.D. şi Ervin Szekely - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

La orele 10,10, constatându-se că nu s-a întrunit cvorumul necesar de
lucru pentru desfăşurarea lucrărilor comisiei, şedinţa a fost suspendată.

În consecinţă, examinarea  proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de
zi la pct.6 -8, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă comună
ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


