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PROCES -VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 16 şi 17 aprilie 2002 

Marţi, 16 aprilie 2002, între orele 15.00 - 18.00,
La lucrările comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 4.  
Lucrările şedinţei sunt conduse de  domnul deputat Marcu Tudor,

vicepreşedintele comisiei.
   Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine

de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului 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
(AVIZ)

2. Dezbatera şi avizarea în procedură de urgenţă a proectului 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 (AVIZ).

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind programele de Offset
(AVIZ).
La lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi pentru dezbaterile

iniţiativelor legislative care îi privesc:
- domnul Ilina Decebal, secretar de stat în Ministerul Industriei şi  

Resurselor,
- domnul Romulus Ion Moucha, secretar de stat în Ministerul Industriei şi

Resurselor,
- domnul căpitan Gheorghe Mocanu, consilier juridic în Ministerul Apărării

Naţionale,
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- domnul Laurenţiu Ungureanu, director general şi doamna Adriana Ion,
expert, ambii din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Direcţia
generală forţe de muncă.
  La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, domnul deputat Frunzăverde Sorin îl

roagă pe domnul Ilina Decebal să facă o prezentare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare şi, totodată, să
motiveze modificările unor prevederi ale acesteia aduse prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.15/2002, care figurează la punctul 2 al ordinii de zi.

   Domnul Ilina Decebal informează, pe larg, membrii comisiei cu privire
la contextul în care a fost adoptată ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001, şi scopul urmărit la acea dată prin reglementările aduse. De
asemenea, prezintă motivele care au stat la baza adoptării Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.170/2001. În cadrul expunerii sale şi prin
răspunsurile la întrebările ce i-au fost adresate de domnii deputaţi:
Frunzăverde Sorin, Stănescu Alexandru Octavian, Popescu Virgil, Marcu
Tudor şi Bucur Constantin, susţine adoptarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2001, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.15/2002 în forma iniţiată de Guvern şi nu cum a fost adoptată
de către Senat, la 28 martie 2002. Acest punct de vedere este împărtăşit şi de
domnii deputaţi Stănescu Alexandru Octavian, Frunzăverde Sorin, Popescu
Virgil şi Marcu Tudor.

   În cuvântul său, domnul deputat Marcu Tudor a insistat asupra unor
aspecte de care să se ţină seama în sectorul producţiei de apărare şi anume:
mai mult curaj şi iniţiativă în exportul de armament şi mai multă atenţie la
selectarea investiţiilor în procesul de privatizare.

   Sunt supuse la vot textele celor două ordonanţe de urgenţă în forma
adoptată de Senat, precum  şi în forma lor iniţială, aşa cum au fost emise  de
Guvern.

Cu majoritate de voturi pentru, membrii comisiei au hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorul producţiei de apărare, în forma iniţiată
de Guvern, cu modificările pe care Guvernul le-a emis ulterior prin ordonanţa
de urgenţă nr.15/2002. Au aprobat, tot cu unanimitate de voturi,  avizarea
favorabilă a proiectului 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.

Amendamentele formulate sunt redate  în avizele Comisiei.
 La punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterea în vederea aprobării propunerii
legislative privind programele de Offset se amână pentru ziua de 17 aprilie
2002, întucât invitaţii nu sunt prezenţi.
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Miercuri, 17 aprilie 2002, între orele 9.00 - 16.30
La lucrările comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi motivat 4.  
Lucrările şedinţei sunt conduse de  domnul deputat Marcu Tudor,

vicepreşedinte al comisiei.
   Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine

de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului 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 (AVIZ COMUN).

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind
Parchetul Naţional Anticorupţie (AVIZ).

3. Dezbatera şi avizarea în fond a proiectului 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 1988 (RAPORT).

4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a proiectului 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 din Kosovo, semnat la New York  la 11
februarie 2002 (RAPORT).

Pentru clarificarea unor aspecte ce  pot fi ridicate în cadrul dezbaterilor,
la lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi:
- domnul deputat Valeriu Zgonea, unul dintre iniţiatorii propunerii

legislative privind programele de Offset,
- domnul colonel Tuloiu Valeriu, consilier juridic în cadrul Ministerului de

Interne,
- doamna Nicoleta Iliescu, consilier al ministrului justiţiei,
- doamna Albu Corina şi domnul Popescu Teodor, ambii consilieri în

cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Popescu Teodor prezintă

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2002 şi detaliază modificările
propuse la anexele bugetelor aprobate prin Legea nr.743/2001 a bugetului de
stat pe anul 2002.

Proiectul de lege privind aprobarea respectivei ordonanţe de urgenţă
este avizat favorabil de către membrii comisiei, cu unanimitate de voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi, doamna consilier Nicoleta Iliescu, în
cadrul prezentării ordonanţei de urgenţă, detaliază competenţele şi alcătuirea
Parchetului General Anticorupţie, precum şi cooperarea acestuia cu instanţele
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de judecată. Arată că proiectul este inspirat din legislaţia spaniolă şi italiană,
iar la elaborarea acestuia au contribuit şi jurişti spanioli.

Domnul Radu Stroe întreabă de ce nu este menţionat şi Preşedintele
României la art.13 lit.e) din proiect, alături de ceilalţi demnitari. De
asemenea, cu privire la art.19 îşi exprimă nedumerirea în privinţa reducerii la
jumătate a limitei maxime a pedepsei pentru infractorul care face un denunţ în
cauză.

Doamna Nicoleta Iliescu răspunde prin trimiterea la art 84 alin.(3) din
Constituţie şi la practica judiciară.

Pe această temă  mai intervin domnii deputaţi Marcu Tudor şi Marius
Iriza.

Domnul deputat Stănescu Alexandru Octavian susţine că proiectul face
multe trimiteri generale, iar în privinţa art.12 face observaţia că expresia " cu
excepţia funcţiilor didactice" nu îşi are locul în proiect. Susţine că stabilirea
nivelului de experienţă a magistraţilor nu este realistă şi că  vechimea în
specialitate a  acestora la angajare în Parchetul Naţional Anticorupţie trebuie
să fie mai mare de 6 ani.

Participă la discuţii, în continuare, domnii deputaţi Cornel Boiangiu,
Octavian Mitu, Gheorghe Ana, Marcu Tudor şi Virgil Popescu. Acesta din
urmă arată că activitatea procurorului general adjunct al Parchetului Naţional
Anticorupţie nu este reglementată în textul ordonanţei de urgenţă, că termenul
de 6 ani este incorect şi că este necesar să fie regândite formulările de la art.8
alin.(3), art.13 alin.(2) şi art.21.

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei hotărăsc amânarea
dezbaterii proiectului de lege pentru săptămâna care urmează, când iniţiatorul
va prezenta comisiei materiale comparative şi prevederi internaţionale în
domeniu, precum şi alte materiale pe care iniţiatorul le consideră necesare.

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Marcu Tudor
prezintă situaţia avizării proiectului de lege de către Consiliul Legislativ şi de
comisiile sesizate în acest sens şi dă cuvântul domnului colonel Tuloiu
Valeriu, care prezintă amănunţit prevederile acordului, răspunzând şi la
întrebările care îi sunt adresate.

Proiectul de lege şi acordul sunt votate articol cu articol şi în
integralitatea lor, cu unanimitate de voturi pentru.

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Marcu Tudor
prezintă situaţia avizării proiectului de lege de către Consiliul Legislativ şi de
comisiile sesizate în acest sens şi dă cuvântul domnului colonel Tuloiu
Valeriu, care prezintă amănunţit prevederile memorandumului, răspunzând şi
la întrebările care îi sunt adresate.

Proiectul de lege este aprobat în comisie cu unanimitate de voturi
pentru.

Potrivit hotărârii comisiei din 16 aprilie 2002, se trece la dezbaterea şi
avizarea propunerii legislative privind programele de Offset.
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Domnul deputat Stănescu Alexandru se adresează domnului Valeriu
Zgonea cu solicitarea ca acesta, în calitate de iniţiator, să prezinte material
comparativ din câteva state occidentale. Totodată, pune în vedere faptul că nu
au fost însuşite observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ şi întreabă
care sunt diferenţele dintre proiectul Guvernului şi prezenta propunere.

Domnul Valeriu Zgonea afirmă că prevederile celor două iniţiative sunt
identice, mai puţin extensia ariei domeniilor de compensare, caracteristică
propunerii sale.

Domnul deputat Stănescu Alexandru solicită experţilor să fie distribuit
membrilor comisiei proiectul de lege privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, dezbătut şi avizat cu amendamente de comisie la data de
27 februarie 2002. Urmează diastribuirea proiectului solicitat, precum şi a
avizului comisiei nr.32/73/2002, ca materiale de comparaţie în dezbaterea
propunerii legislative aflate pe ordinea de zi.

Domnul deputat Gheorghe Ana propune membrilor comisiei amânarea
dezbaterilor până miercuri, 24 aprilie, când experţii comisiei vor trebui să
prezinte în şedinţă un document comparativ, conţinând asemănările şi
deosebirile dintre cele două iniţiative legislative.

Cu unanimitate de voturi pentru, propunerea domnului deputat Ana
Georghe este aprobată, iar domnul deputat Valeriu Zgonea confirmă faptul că,
la viitoarea şedinţă, va  prezenta documente de drept comparat.

p.PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR
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