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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 9.04.2002
Nr. 31/379

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

din zilele de 2 şi 3 aprilie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 2 şi 3 aprilie 2002.

În ziua de 2 aprilie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23),
au absentat următorii deputaţi: Cornel Ştirbeţ - Grupul parlamentar al P.N.L., Negoiţă
Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş, Angela
Bogea, Vasile Moiş, Mircea Stoian - Grupul parlamentar al P.R.M., Ionel Olteanu,
Cornel Bădoiu, Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D. şi Tamas Sandor -
Grupul parlamentar al U.D.M.R.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1.         Propunere legislativă privind LEGE CADRU pentru prevenirea

cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora  (nr.309/2001).
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22
decembrie 1989 (nr.137/2002) � procedură de urgenţă.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului referitor la

traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea
articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante
şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1998 (nr.133/2002).

2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru întărirea
disciplinei contractuale (nr.150/2002).

3.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă (nr.134/2002).

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti,
judeţul Suceava (nr.136/2002).

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Iaslovăţ, judeţul
Suceava (nr.135/2002).
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Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.II,
în avizare, al ordinii de zi, acordându-se, cu majoritate de voturi, aviz favorabil
iniţiativelor legislative de la pct.1 şi 3 - 5.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind unele măsuri pentru
întărirea disciplinei contractuale, prevăzut la pct.2, al ordinii de zi, domnul deputat
Emil Boc a propus amânarea dezbaterilor pentru studierea aprofundată a acestuia.
Membrii comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, propunerea de amânare a
dezbaterilor pentru următoarea şedinţă.

S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind LEGE
CADRU pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora, prevăzută pe
ordinea de zi la pct.1, în fond.

Datorită neprezentării la dezbateri a doamnei deputat Mona Muscă şi a
domnului deputat Kelemen Atilla - iniţiatorii propunerii legislative supusă dezbaterii,
examinarea acestui punct al ordinii de zi a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

De asemenea, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca
dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.175/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22
decembrie 1989, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond, să fie amânată pentru o
şedinţă ulterioară.

*
*    *

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a
continuat lucrările în ziua de 3 aprilie a.c., în şedinţă comună cu membrii Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

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

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Aristide Roibu  -
preşedintele Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I.   Examinarea RAPORTULUI   Instituţiei Avocatul Poporului asupra
activităţii desfăşurate în anul 2001;

II. Examinarea RAPORTULUI Consiliului Legislativ asupra activităţii
desfăşurate în anul 2000.

III. Analizarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului României
privind examinarea rapoartelor şi a altor materiale de informare primite de la
serviciile, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute  de Constituţia României şi alte
legi;

IV. Analizarea NOTEI  Departamentelor legislative ale celor două
Camere cu privire la situaţiile ivite în procesul legislativ de aprobare sau respingere a
ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern (nr.XVII/1/476/2001), în
vederea elaborării unui punct de vedere comun.

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

Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea  bugetului de stat pe
anul 2002, nr.743/2001, precum şi a unor alte acte normative (nr.149/2002).
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie
a bugetului de stat, a conturilor de execuţie ale bugetelor fondurilor speciale şi a
contului general al datoriei publice aferente anului 2000 (nr.418/2001).

3. Proiectul de Lege pentru  aprobarea contului general  de execuţie a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 (nr.415/2001).

Şedinţa comună a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute
la pct.V, în avizare, al ordinii de zi.

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
avizeze favorabil proiectele de lege prevăzute la pct.1, 2 şi 3, în avizare.

S-a continuat cu examinarea RAPORTULUI   Instituţiei Avocatul
Poporului asupra activităţii desfăşurate în anul 2001, prevăzut la pct.I, al ordinii de zi.

La dezbateri a participat domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru - Avocatul
Poporului care a prezentat principalele realizări ale instituţiei pe care o conduce,
dificultăţile întâmpinate în desfăşurarea activităţii, dar şi măsurile ce vor fi adoptate în
scopul îmbunătăţirii activităţii instuiţiei, în anul 2002.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere privind
activitatea instituţiei Avocatul Poporului şi pentru a formula unele observaţii şi
propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia, deputaţii Ion Neagu, Cornel Bădoiu,
Ruxandra Florina Jipa şi Emil Boc, precum şi senatorii Aristide Roibu, Nicolae Vlad
Popa, Petre Roman, Peter Ekstein Kovacs, Antonie Iorgovan şi Ion Predescu.

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii celor două comisii au hotărât,
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerelor reunite ale Parlamentului,
spre dezbatere şi adoptare, raportul  Instituţiei Avocatul Poporului asupra activităţii
desfăşurate în anul 2001.

S-a trecut la examinarea RAPORTULUI Consiliului Legislativ asupra
activităţii desfăşurate în anul 2000, prevăzut pe ordinea de zi, al pct.II.

La dezbateri au participat reprezentanţii Consiliului Legislativ, domnul
Dragoş Iliescu - preşedinte şi domnul Sorin Popescu - preşedintele Secţiei de evidenţă
oficială a legislaţiei şi documentare, care au prezentat priorităţile şi principalele
probleme ivite în desfăşurarea activităţii instituţiei pe care o reprezintă.

În cursul dezbaterilor, deputaţii Emil Boc, Ervin Szekely, Ştefan
Cazimir, precum  şi senatorii Antonie Iorgovan şi Ion Predescu au formulat puncte de
vedere favorabile asupra activităţii Consiliului Legislativ, dar şi unele observaţii şi
propuneri referitoare la avizele acestei instituţii date la iniţiativele legislative.

La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerelor reunite ale Parlamentului, spre
dezbatere şi adoptare, raportul Consiliului Legislativ asupra activităţii desfăşurate în
anul 2000.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor şedinţei comune,
examinarea pct.III şi IV, ale ordinii de zi, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

VICEPREŞEDINTE,
Emil Boc


