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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 06.02.2003
Nr. 31/76

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

din ziua de 5 februarie 2003. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 5 februarie 2003. 

 La lucrările şedinţei, din numărul total al membrilor comisiei (25), a
absentat domnul deputat Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.

Lucrările şedinţei au început sub conducerea doamnei deputat
Ruxandra Florina Jipa - vicepreşedintele comisiei, continuând ulterior, sub
conducerea  domnului deputat Ion Neagu - preşedintele comisiei. 

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND: 
1.  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului

de procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002).
2.     Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea

Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, a
Legii nr.56/1993 a Curţii  Supreme de Justiţie şi a Legii nr.54/1993 pentru organizarea
instanţelor şi parchetelor militare (nr.374/2001).

3.    Propunerea legislativă de modificare şi completare a Codului
de  procedură penală (nr.621/2001).

4.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 14 alin.(1) din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
nr. 3 din 22 februarie 2000 (nr.116/2002).

5.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.184/2002 privind 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, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării
acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări prin Legea nr.501/2002 (nr.679/2002) – procedură de urgenţă.

6.   Propunerea legislativă 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.451/2002).

7.   Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea
criminalităţii informatice (nr.671/2002).
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8.   Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Codului penal în domeniul infracţiunilor în ciberspaţiu (nr.21/2002).

9.     Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a
străinilor, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2002 (nr.688/2002).

10.     Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea
criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi
precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002
(nr.693/2002).

11.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 (nr.600/2002)
– procedură de urgenţă.

12.   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii arendării
nr.16/1994 (nr.347/2002).

13.   Proiectul de Lege pentru modificarea anexei  la Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (nr.536/2002).

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

Guvernului nr.167/2002 pentru ratificarea Acordului de  împrumut suplimentar între
România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent
al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de  Împrumutător, semnat la
Bruxelles la 11 noiembrie 2002 (nr.685/2002) – procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi funcţionarea  Oficiului Registrului
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (nr.683/2002) – procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind energia electrică şi termică
(nr.691/2002).

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de la
Cartagena  privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică
(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
(nr.692/2002).

5.   Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.26/1996-Codul silvic şi a Legii nr.31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice (nr.656/2002).

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.185/2002 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (nr.680/2002) – procedură de urgenţă.

7.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv
(nr.687/2002).

8.  Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
instituţiilor de cultură care desfăşoară activităţi în domeniu educaţiei permanente
(nr.690/2002).

  9.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.181/2002 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.136/2002 privind  stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor
Parchetului Naţional Anticorupţie şi Instanţelor judecătoreşti care îţi  desfăşoară
activitatea în Palatul de Justiţie din Municipiul  Bucureşti (nr.678/2002) – procedură
de urgenţă.

10.    Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (nr.655/2002).
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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans
în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial
nr.110/2002  încheiat cu Societatea Comercială ARO-S.A. Câmpulung (nr.684/2002)
– procedură de urgenţă.

12. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.43/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/1998
privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
(nr.686/2002).

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.131/2002 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului (nr.682/2002) – procedură de urgenţă.

14. Proiectul de Lege privind condiţiile generale pentru acordarea
sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură (nr.689/2002).

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare. 

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a celor prevăzute la pct.1 - 4 şi 7 - 14, urmând ca, la solicitarea
domnilor deputaţi Cornel Bădoiu şi Cornel Ştirbeţ  avizarea proiectelor de lege
prevăzute la pct.5 şi 6 să fie amînată, pentru a putea fi aprofundate textele acestora. 

S-a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.1 - 3, în fond, privind modificările aduse Codului de procedură
penală.  Înainte de începerea lucrărilor, doamna Nicoleta Iliescu - consilier în
Ministerul Justiţiei, a adus la cunoştinţa membrilor comisiei că instituţia din partea
căreia este invitată să participe la dezabteri, nu poate fi reprezentată la nivel de
secretar de stat, la această şedinţă a comisiei. Prin urmare, la propunerea domnului
preşedinte Ion Neagu,  s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor cu
o săptămână, urmând ca la şedinţa ulterioară să fie prezent un secretar de stat din
cadrul Ministerului Justiţiei.  

S-a trecut la examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea articolului 14 alin.(1) din Legea privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului  nr. 3 din 22 februarie 2000, prevăzută la pct.4, în fond, pe ordinea de
zi. Deoarece, deşi invitat să participe la dezbateri,  reprezentantul Ministerului
Administraţiei Publice nu a fost prezent,  s-a hotărât amânarea acestora. 

În continuarea lucrărilor, au fost luate în dezbatere iniţiativele
legislative prevăzute la pct.5 şi 6, în fond, pe ordinea de zi, având ca obiect de
reglementare modificarea Legii nr.10/2001. La solicitarea domnului deputat Cornel
Ştirbeţ, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne dezbaterea
acestora pentru o săptămână, urmând ca în acest timp să poată fi formulate
amendamente. 

De asemenea,  s-a amânat, cu unanimitate de voturi, şi examinarea
iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.7 şi 8, în fond, pentru a putea
fi prezent la dezbateri un reprezentant al Guvernului. 

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind
readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2002,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.9, în fond. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
de Interne, domnul Mihai Tătuţ - consilier, care a prezentat membrilor Comisiei
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juridice, punctul de vedere favorabil al instituţiei pe care o reprezintă, cu privire la
oportunitatea ratificării de către România a Acordului mai sus menţionat. 

Prin supunere la vot, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege, urmând a se
întocmi în acest sens, raport favorabil. 

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul  României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind
cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante,
substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la
Sofia la 10 iulie 2002, prevăzut pe ordinea de zi la pct.10, în fond. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului Ministerului de
Interne, domnul Mihai Tătuţ - consilier. 

După exprimarea opiniilor favorabile adoptării acestui proiect de lege,
atât de către reprezentantul instituţiei interesate, cât şi de membrii comisiei, s-a
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor,
adoptarea proiectului de lege supus dezbaterii. În acest sens, urmează a se întocmi
raport favorabil. 

Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea iniţiativelor legislative al
căror obiect de reglementare îl constituie Legea arendării nr.16/1994, prevăzute pe
ordinea de zi , la pct.11 şi 12, în fond. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, domnul Gheorghe Crăineanu - director al
Direcţiei fond funciar, cadastru funciar şi îmbunătăţiri funciare, care a expus punctul
de vedere al instituţiei pe care o reprezintă şi a răspuns întrebărilor formulate de
membrii comisiei cu privire la modificările aduse Legii nr.16/1994, prin cele două
iniţiative legislative supuse dezbaterii. 

La solicitarea doamnei deputat Ruxandra Florina Jipa, examinarea
acestora a fost amânată, pentru a putea fi formulate amendamente de către deputaţi. 

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei
la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
prevăzut la pct.13, în fond, al ordinii de zi. 

Au avut loc  dezbateri cu caracter general, la care şi-ai expus punctele
de vedere deputaţii: Ruxandra Florina Jipa, Cornel Ştirbeţ, Cornel Bădoiu, Ionel
Olteanu, Traian Dobre, etc. La finalul dezbaterilor, s-a concluzionat că sunt necesare
unele clarificări şi precizări din partea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu privire
la conţinutul proiectului de lege. Astfel, s-a hotărât să se transmită ministerului mai
sus menţionat o adresa în care să fie cuprinse întrebările formulate de membrii
comisiei, urmând ca la şedinţa ulterioară să participe un reprezentant al Ministerului
Industriei şi Resurselor, pentru a susţine punctul de vedere al acestei instituţii.

Prin urmare, examinarea proiectului de Lege pentru modificarea anexei
la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia a fost
amânată, cu unanimitate de voturi, pentru o şedinţă ulterioară. 

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion NEAGU


