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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 31.01.2002
Nr. 31/90

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 28  şi 31 ianuarie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările,
potrivit Planului tematic aprobat, în zilele de 28 şi 31 ianuarie 2002.

În ziua de 28 ianuarie, din numărul total al membrilor comisiei (24),
au absentat următorii deputaţi: Ion Mogoş, Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al
P.N.L., Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D. şi  Augustin Lucian
Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M.

În ziua de 31 ianuarie, din numărul total al membrilor comisiei (24),
au absentat următorii deputaţi: Ion Mogoş, Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al
P.N.L., Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş
- Grupul parlamentar al P.R.M. şi Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1.    Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

partidelor politice � (nr.481/2001);
2. Propunerea legislativă privind LEGE CADRU pentru

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

Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a
certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru
victoria  Revoluţiei din decembrie 1989 � (nr.179/2001);

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Curţii Penale
Internaţionale,  adoptat la Roma la 17 iulie 1998 - (nr.698/2001);

5.      Proiectul de Lege privind statutul aleşilor locali � (nr.333/2001).
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6.    Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 şi
12 ale Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor
Munţilor Apuseni � (nr.233/2001);

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.75 din 12
iulie 1996 privind stabilirea zilelor de sărbători legale în care nu se lucrează �
(nr.284/2001);

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească cu modificările şi completările
ulterioare � (nr.275/2001);

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor
dispoziţii ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială � (nr.649/2001);

10. Propunerea legislativă privind protecţia copiilor în materia
adopţiei internaţionale � (nr.373/2001);

11.    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);

12.    Propunerea legislativă privind soluţionarea conflictelor prin
mediere � (nr.508/2001);

13.     Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii
partidelor politice � (nr.501/2001);

14.     Propunerea legislativă privind Amendament la Legea 70/1991 cu
privire la alegerile locale, modificată şi completată prin OUG nr.28/12.04.2000 �
(nr.482/2001);

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

II. ÎN AVIZARE:
Proiectul de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

(nr.627/2001) - trimis spre reexaminare.

Lucrările  au început cu examinarea proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii partidelor politice, prevăzut la pct.1, în fond, pe
ordinea de zi.

La comisie a fost înregistrat un  amendament formulat de domnul
deputat Puiu Hasotti - Grupul parlamentar al P.N.L.

Au avut loc dezbateri cu caracter general la care şi-au exprimat
punctele de vedere membrii comisiei. Astfel, deputaţii Emil Boc şi Vasile Moiş au
precizat că nu susţin propovarea proiectul de lege supus dezbaterii. Totodată, deputaţii
Ionel Olteanu, Acsinte Gaspar şi Ioan Timiş s-au pronunţat în  sensul susţinerii
iniţiativei legislative, în forma propusă de Guvern.

Amendamentul formulat de domnul deputat Puiu Hasotti a fost susţinut
de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, dar, ca urmare a exprimării votului, a fost respins
cu 6 voturi "pentru" şi 13 voturi "împotrivă".
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După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu 12 voturi "pentru",
6 "împotrivă" şi 1 "abţinere", să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere
şi adoptare, proiectul de lege în forma propusă de iniţiator.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind egalitatea de şanse
între bărbaţi şi femei, prevăzut la pct.II, al ordinii de zi. Iniţiativa legislativă
menţionată mai sus a fost trimisă la Comisia juridică în vederea reexaminării
prevederilor articolelor 39 şi 41, din proiectul de lege. Au luat cuvîntul pentru a-şi
exprima punctele de vedere deputaţii: Cornel Bădoiu, Vasile Moiş, Ionel Olteanu şi
Ervin Zoltan  Szekely. În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, eliminarea art.39 şi amendarea art.41 alin.(3) din proiectul de lege. În acest
sens, se va întocmi aviz suplimentar ce va fi transmis Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, sesizată cu dezbaterea în fond.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr.115/1999 privind
responsabilitatea ministerială, prevăzută la pct.9, în fond, al ordinii de zi.

La dezbateri au participat în calitate de iniţiatori, deputaţii Ioan Timiş şi
Cornel Bădoiu, iar din partea Guvernului, domnul deputat Acsinte Gaspar - Ministru
pentru relaţia cu Parlamentul.

Domnul deputat Ioan Timiş a prezentat propunerea legislativă, iar
domnul deputat Acsinte Gaspar - Ministru pentru relaţia cu Parlamentul a prezentat
punctul de vedere favorabil al Guvernului. Ulterior, au avut loc discuţii cu caracter
general. Domnul deputat Cornel Bădoiu a precizat că se retrage de la susţinerea
propunerii legislative. Au luat cuvântul domnii deputaţi Vasile Moiş şi Emil Boc,
aceştia menţionând că nu sunt de acord cu adoptarea iniţiativei legislative.

Ca urmare a epuizării timpului afectat desfăşurării şedinţei, domnul
deputat Ionel Olteanu a propus amânarea dezbaterilor.

Astfel, s-a hotărât ca şi examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.2 -8 şi 10 -15, în fond, să fie amânată pentru o şedinţă ulterioară.

P R E Ş E D I N T E,

dr. Ionel OLTEANU


