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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 10.04.2002
Nr. 31/382

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

din zilele de 9 şi 10 aprilie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 9 şi 10 aprilie 2002.

În ziua de 9 aprilie, 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., Moiş Vasile, Augustin Lucian Bolcaş -
Grupul parlamentar al P.R.M., Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D. şi
Tamas Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

În ziua de 10 aprilie, 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., Moiş Vasile, Augustin Lucian Bolcaş -
Grupul parlamentar al P.R.M. şi Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. Elaborarea unui proiect de hotărâre a Parlamentului privind
acordarea cetăţeniei române cu titlul de "cetăţenie de onoare" domnului Ion Miloş
(B.P.235/2002) - şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

II. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali (nr.333/2001)

� şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

2.  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.

3.   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).

4.       Propunerea legislativă privind LEGE CADRU pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora  (nr.309/2001).
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5.    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.

III. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei

contractuale (nr.150/2002).
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi
agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru
agricultură, precum şi  sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură (nr.164/2002) �
procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea art.3 alin.(2) lit.(b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în
transportul feroviar (nr.163/2002) � procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.I din Anexa  nr.2 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997
privind Statutul  personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază  al
personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor  dispoziţii din Legea
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor   pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
(nr.162/2002) � procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/2002 privind valorificarea creanţei deţinută de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale Artrom S.A. Slatina
(nr.153/2002) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi
funcţionarii publici (nr.141/2002) � procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de  Înţelegere între
Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor   Unite privind contribuţia cu resurse la
unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York, la 11
februarie 2002 (nr.165/2002) � procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară
nerambursabilă între România şi Banca  Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, acţionând în  calitate de Agenţie de Implementare a Facilităţii Globale de
Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul Poluării în  Agricultură", semnat la
Bucureşti la 16 ianuarie 2002 (nr.166/2002) � procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilităţi  furnizorilor de îngrăşăminte
chimice, pesticide, seminţe şi  material săditor certificate (nr.167/2002) � procedură
de urgenţă.

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre
Guvernul României şi Comisia Europeană  privind participarea României la
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programul RO-0008, semnat  la Bucureşti la 22 decembrie 2000 (nr.168/2002) �
procedură de urgenţă.

11.   Proiectul de Lege privind calitatea apei potabile (nr.170/2002) �
procedură de urgenţă.

12. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie (nr.154/2002).

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare (nr.175/2002).

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 privind serviciile publice
de gospodărire comunală (nr.176/2002) - procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de
reorganizare a sectorului producţiei de apărare (nr.177/2002) - procedură de urgenţă.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a
desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului examinând pct.I, al ordinii de zi.

Şedinţa comună a fost condusă de domnul senator Aristide Roibu -
preşedintele Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului.

În urma examinării materialului transmis de Birourile permanente ale
celor două Camere ale Parlamentului, membrii comisiilor juridice reunite au hotărât,
cu unanimitate de voturi, să propună plenului celor două Camere adoptarea unui
proiect de hotărâre a Parlamentului privind acordarea cetăţeniei române cu titlul de
"cetăţenie de onoare", domnului Ion Miloş.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor şi-a continuat lucrările în
şedinţă separată, examinând iniţiativele legislative prevăzute la pct.III, în avizare, ale
ordinii de zi.

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

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la pct.1 - 11 şi 13 - 15, pe
ordinea de zi.

Înainte de începerea examinării proiectului de Lege pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în familie, prevăzut la pct.12, în avizare, membrilor comisei
le-a fost prezentată o notă în care se menţiona faptul că, la Camera Deputaţilor au fost
înregistrate 3 iniţiative legislative având ca obiect de reglementare protecţia
victimelor violenţei în familie, acestea aflându-se în stadii diferite în cadrul procesului
legislativ.  Comisia juridică a fost sesizată cu dezbaterea în fond a două dintre acestea,
asupra proiectului de lege supus dezbaterii în şedinţa în curs, Comisia fiind sesizată cu
examinarea spre avizare.

Considerând că acest proiect de lege are un caracter precumpănitor
juridic,  dar şi pentru identitate de raţiuni, la propunerea doamnei deputat Minodora
Cliveti, membrii comisiei au hotărât, cu 11 "voturi" pentru" şi 3 "împotrivă" să
solicite Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, sesizarea Comisiei juridice cu



4

dezbaterea în fond şi a proiectului de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în familie, prevăzut la pct.12, pe ordinea de zi.

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.4, în fond.

Iniţiatorii propunerii lagislative, deputaţii Mona Muscă şi Kelemen
Atilla, deşi invitaţi, nu au participat la dezbateri.

Domnul preşedinte Ionel Olteanu a reamintit membrilor comisiei faptul
că, în şedinţa din 20 februarie 2002, iniţiatorii s-au angajat să prezinte propuneri de
amendare a textelor articolelor propunerii legislative, deoarece adoptarea acesteia în
forma prezentată implica reformularea tuturor articolelor pe fond sau din punct de
vedere al respectării normelor de tehnică legislativă. De asemenea, doamna deputat
Minodora Cliveti urma să lucreze împreună cu iniţiatorii la îmbunătăţirea textului
propunerii legislative. S-a precizat şi faptul că această propunere legislativă a fost
trecută pe ordinea de zi a Comisiei juridice de foarte multe ori, neputând fi examinată
datorită neprezentării textului îmbunătăţit sau din cauza lipsei iniţiatorilor de la
dezbateri.

Doamna deputat Minodora Cliveti a adus la cunoştinţa membrilor
comisiei că a discutat cu iniţiatorii propunerii legislative, urmând ca aceştia să-i
solicite sprijinul la elaborarea propunerilor de amendare. Doamna deputat Minodora
Cliveti a mai precizat că, până în momentul actual, nu i-a fost solicitată contribuţia în
acest sens.

Faţă de considerentele expuse mai sus, domnul deputat Ionel Olteanu a
propus respingerea propunerii legislative privind LEGE CADRU pentru prevenirea
cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora.

Domnul deputat Ion Neagu a opinat că, ţinând cont de faptul că o parte
din articolele propunerii legislative au fost deja modificate şi adoptate în Comisie în
şedinţele anterioare, s-ar justifica continuarea dezbaterilor până la finalizarea adoptării
iniţiativei legislative.

După supunerea la vot a propunerii domnului deputat Ionel Olteanu,
membrii comisiei au hotărât, cu 10 voturi "pentru", 3 "împotrivă şi 3 "abţineri", să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind
LEGE CADRU pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora. În
acest sens, se va întocmi raport de respingere.

S-a continuat cu examinarea 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.5, în
fond.

La dezbateri a participat domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de
stat în Ministerul Justiţiei.

Examinarea pe articole a ordonanţei de urgenţă a Guvernului supusă
aprobării prin proiectul de lege s-a făcut concomitent cu examinarea amendamentelor
formulate de Grupul parlamentar al P.N.L. şi susţinute de domnul deputat Cornel
Ştirbeţ.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere pro sau contra
amendamentelor formulate deputaţii: Cornel Bădoiu, Ionel Olteanu, Ion Neagu,
Carmen Dumitriu, Ervin Szekely, Ruxandra Florina Jipa, Ioan Timiş, etc.

În momentul examinării propunerii de amendare a art.404 , domnii
deputaţi Cornel Bădoiu şi Ion Neagu au propus îmbunătăţirea textului
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amendamentului P.N.L., o parte dintre membrii comisiei fiind de acord cu această
propunere, iar cealaltă parte fiind împotrivă. Ulterior, domnul deputat Cornel Bădoiu
şi-a retras amendamentul propus, susţinând amendamentul formulat de domnul
deputat Ion Neagu.  După discuţii, preşedintele de şedinţă  a supus votului membrilor
comisiei amendamentul iniţial al Grupului parlamentar al P.N.L., care, cu 9 voturi
"împotrivă" , 1"pentru" şi 5 "abţineri", a fost respins.

 Preşedintele de şedinţă a considerat  că,  deoarece amendamentul
iniţial a fost respins prin vot, nu se mai justifică supunerea la vot a aceluiaşi
amendament îmbunătăţit. Domnul deputat Cornel Bădoiu s-a declarat împotriva
hotărârii luate de preşedintele de şedinţă şi a precizat că se retrage din Comisia
juridică, nefiind de acord cu maniera de lucru a preşedintelui comisiei.

Deoarece subiectul discuţiilor ulterioare nu mai îl constituia proiectul
de lege supus dezbaterii, la propunerea doamnelor deputat Carmen Dumitriu şi
Minodora Cliveti, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca examinarea
proiectului de lege să continue într-o şedinţă ulterioară, urmând ca toate
amendamentele formulate să fie prezentate în scris.

Datorită modificării programului de lucru al Camerei Deputaţilor, în
sensul desfăşurării şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în timpul
alocat şedinţei în comisiile permanente, lucrările comune ale Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi şi ale Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, cu privire la examinarea iniţiativelor legislative
prevăzute la pct.1-3, în fond, pe ordinea de zi,  au fost amânate pentru o şedinţă
ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel OLTEANU


