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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 14.02.2002
Nr. 31/155

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 11-14 februarie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 11, 12, 13 şi 14  februarie 2002.

În ziua de 11 februarie 2002, din numărul total al membrilor comisiei
(24), au absentat următorii deputaţi: 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.

Liderul Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat Lucian
Augustin Bolcaş l-a împuternicit pe domnul deputat Ştefan Păşcuţ să-l înlocuiască la
lucrările comisiei, pe domnul deputat Mircea Stoian.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-a întrunit în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
pentru a dezbate propunerea legislativă privind protecţia informaţiilor clasificate,
retrimisă la comisii, pentru raport suplimentar, ca urmare a hotărârii plenului Camerei
Deputaţilor.

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

Înaintea începerii dezbaterilor, domnul deputat Virgil Popescu a
solicitat verificarea cvorumului de lucru al celor două comisii.

În urma verificării listelor de prezenţă, s-a constatat că deputaţii din
Comisia juridică întruneau cvorumul necesar pentru începerea dezbaterilor. În ceea ce
priveşte Comisia pentru apărare, domnul deputat Virgil Popescu a apreciat că aceasta
nu se află în cvorum.

Datorită discuţiilor apărute cu privire la opinia domnului deputat,
preşedintele de şedinţă a hotărât suspendarea lucrărilor pentru 15 minute, urmând ca
membrii Comisiei pentru apărare să-şi soluţioneze problema referitoare la
interpretarea cvorumului. După epuizarea timpului acordat pauzei de consultări, s-a
constatat că cele două comisii nu se mai aflau în cvorum, reexaminarea propunerii
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legislative privind protecţia informaţiilor clasificate fiind amânată pentru o şedinţă
ulterioară.

*
*      *

Şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost reluată în ziua de
12 februarie 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat următorii
deputaţi: Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L., Negoiţă Liviu Gheorghe -
Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş, Stoian Mircea - Grupul
parlamentar al P.R.M.,  Dumitriu Carmen şi Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al
P.S.D.

A fost reexaminată propunerea legislativă privind protecţia
informaţiilor clasificate, trimisă la comisii pentru raport suplimentar de către plenul
Camerei Deputaţilor.

A fost examinat art.19 din propunerea legislativă asupra căruia au fost
formulate o serie de amendamente. Astfel, au fost dezbătute amendamentele domnilor
deputaţi: Dumitru Octavian Mitu, Sorin Frunzăverde, Marcu Tudor, precum şi
amendamentul Grupului parlamentar al P.N.L., care  au fost respinse cu majoritate de
voturi.

De asemenea, alte amendamente ale domnilor deputaţi: Marcu Tudor,
Cornel Bădoiu, Vasile Moiş şi Marin Cristea, cu privire la acelaşi  art.19, au fost
adoptate, cu majoritate de voturi, de membrii celor două comisii.

La dezbateri, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere
pro sau contra amendamentelor propuse domnii deputaţi: Ionel Olteanu, Emil Boc,
Gheorghe Ana, Ovidiu Drăgănescu, Ion Neagu, Cornel Bădoiu, Vasile Moiş, Ioan
Timiş, Ion Mogoş, Tiberiu Toro, Răzvan Ionescu, etc.

S-a continuat cu examinarea art.23, la care domnul deputat Emil Boc a
formulat un amendament constând în introducerea unui alineat nou, după alineatul (5).
Textul amendamentului a fost îmbunătăţit de domnul deputat Marcu Tudor şi în
această formă a fost supus la vot. Cu majoritate de voturi, membrii celor două comisii
l-au respins.

Domnul deputat Cornel Bădoiu a propus amendarea art.23 alin.(10) din
raportul final, acest amendament fiind adoptat cu majoritate de voturi.

Au avut loc discuţii cu privire la textul art.24, astfel  cum a fost propus
prin raportul iniţial, fără a fi însă, supusă la vot modificarea acestuia.

S-a continuat cu examinarea art.27 din raportul iniţial. Domnul deputat
Emil Boc a propus amendarea acestuia. Cu majoritate de voturi, membrii comisiilor
reunite au respins amendamentul.

S-a trecut la examinarea art.33 lit.b). Cu privire la acesta, şi-au
exprimat punctele de vedere deputaţii: Ervin Szekely, Ştefan Cazimir, Emil Boc, Ionel
Olteanu, Marin Cristea, Ion Neagu, etc. Domnul deputat Emil Boc a propus eliminarea
lit.b) a art.33, amendamentul fiind respins, cu majoritate de voturi. În urma supunerii
la vot, a fost menţinut textul din raportul iniţial, cu 1 "abţinere" (domnul deputat Ionel
Olteanu).
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De asemenea, domnul deputat Emil Boc a formulat un amendament la
lit.j) a aceluiaşi art.33, care a fost respins cu majoritate de voturi.

Dezbaterile au continuat cu reexaminarea prevederilor art.38, la care
Grupul parlementar al U.D.M.R. a formulat un amendament, susţinut cu o modificare
acceptată de iniţiator, de domnii deputaţi  Emil Boc, Ion Neagu şi Marcu Tudor. Prin
vot, amendamentul a fost, însă, respins.

S-a trecut la dezbaterea art.39 din raportul iniţial. Domnul deputat Emil
Boc a propus eliminarea acestuia. Amendamentul a fost supus la vot şi  s-a constatat
că numărul voturilor "pentru" este egal cu numărul voturilor "împotrivă". În
consecinţă, membrii celor două comisii au hotărât ca  amendamentul să fie notat în
tabelul cu amendamente respinse din raportul comun ce urmează a se întocmi după
finalizarea dezbaterilor.

Domnul deputat Tiberiu Toro a formulat un amendament privind
introducerea unui alineat nou la art.39. Şi acesta a fost respins, cu majoritate de voturi.

Domnul deputat Emil Boc a propus introducerea unui articol nou, după
art.19 din raportul iniţial, amendament ce a fost adoptat de membrii celor două
comisii, cu majoritate de voturi.

Grupul parlamentar al P.N.L. a propus introducerea unui nou alineat la
art.29, acest amendament fiind respins prin vot.

Domnul deputat Ştefan Cazimir a propus unele amendamente de ordin
gramatical, car au fost adoptate de membrii comisiilor, cu majoritate de voturi.

După finalizarea dezbaterilor asupra articolelor propuse pentru
reexaminare, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea
legislativă privind protecţia informaţiilor clasificate, cu amendamente admise şi
respinse. În acest sens urmeză a se întocmi  raport suplimentar comun.

*
*      *

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a
continuat lucrările în ziua de 13 februarie 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat următorii
deputaţi: 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.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ionel Olteanu  - preşedintele
comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND (orele 9,30):

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului
României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia  străinilor, semnat la
Bucureşti la 27 iulie 2001 (nr.727/2001).

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Curţii Penale
Internaţionale,  adoptat la Roma la 17 iulie 1998 - (nr.698/2001).
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3. 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).

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.141/2001 pentru sancţionarea unor acte de  terorism şi a unor fapte de
încălcare a ordinii publice (nr.620/2001).

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului
financiar-bancar în scopul finanţării de acte  de terorism (nr.683/2001).

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor - raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.

II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.136/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/1998 privind
Statutul Băncii Naţionale a României (nr.22/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.2/2002 privind finanţarea restanţelor aferente aplicării prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui
sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar
de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat (nr.25/2002) � procedură de
urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.31/2002 privind serviciile poştale (nr.45/2002).

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (nr.29/2002).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice (nr.38/2002).

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.21/2002 privind buna gospodărire a localităţilor urbane şi rurale. (nr.39/2002).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (nr.42/2002).

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
(nr.44/2002).

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către
autorităţile publice centrale şi locale (nr.46/2002).

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura
asociată, precum şi interconectarea acestora (nr.47/2002).

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea
finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale RAFO S.A. Oneşti
(nr.712/2001) � procedură de urgenţă.
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12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea
Naţională "Tutunul Românesc" S.A (nr.710/2001) � procedură de urgenţă.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii
comerciale C.S.R. S.A.Reşiţa (nr.705/2001) � procedură de urgenţă.

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor
echipamente pentru protecţia mediului (nr.23/2002) � procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege privind taxa pe valoarea adăugată
(nr.26/2002).

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 2002
(nr.27/2002).

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice  şi tehnologice
(nr.33/2002).

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
(nr.40/2002).

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin
contractele de privatizare a societăţilor  comerciale (nr.41/2002).

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile  militare de învăţământ
ale Ministerului de Interne cu studiile din  instituţiile civile de învăţământ şi a
stagiului efectuat în funcţii  militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific
funcţiilor civile (nr.43/2002).

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi  perioadelor de odihnă ale
conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale (nr.36/2002).

22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (nr.35/2002).

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a  infrastructurii de transport
rutier (nr.34/2002).

24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.6/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de
către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente  acestora
(nr.30/2002).

25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  Guvernului nr.59/1997 cu
privire la finanţarea, în sistem  descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi
inovării (nr.28/2002).

26. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului la
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la
New York la 20 decembrie 1990, adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 50/155 din  21 decembrie 1995 (nr.17/2002).
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27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale (nr.49/2002).

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din  Legea nr.35/1999
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de
Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru
finanţarea Proiectului de  modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la
Bucureşti la  30 iunie 1998 (nr.24/2002) � procedură de urgenţă.

29. Proiectul de Lege privind scutirea de la plata drepturilor de
import a bunurilor provenite sau finanţate direct din fonduri  nerambursabile N.A.T.O
(nr.11/2002).

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2002 privind funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
(nr.37/2002).

31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit  între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru Politici  Structurale de Pre-Aderare pentru măsura
"Reabilitarea reţelei de  canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Oradea,
România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
/nr.31/2002).

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare  convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind  asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul  pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura
"Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă  potabilă şi a reţelei de
canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001
şi la Bucureşti la 10  octombrie 2001 (nr.32/2002).

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia  de consilieri de conturi  la
Curtea de Conturi - şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, orele 10,30.

Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la
pct.11, 12 şi 13, în avizare, pe ordinea de zi.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi:
- din partea Ministerului Finanţelor Publice,  doamnele Roşu

Gica - director general adjunct, Stoinea Ileana - consilier şi Cucu Florinela - consilier,
-  din partea APAPS, domnul Musliu Gheorghe - secretar de stat

şi Negruţ Aurora - expert;
- din partea MLPLT, domnul Mihai George Dionisie - director

general adjunct şi doamna  Iug Aurelia - director general adjunct;
- din partea AND,  domnul Poenaru Iulian  - director control

financiar;
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- din partea SNTR, domnul Istudor Nicolae - director general şi
doamna Chercea Polixenia - consilier;

- din partea MAAP, domnul Mocanu Călin Petre - director.

A fost examinat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în
vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale RAFO S.A.
Oneşti, prevăzut la pct.11, în avizare.

După o scurtă prezentare a obiectului proiectului de lege, domnul
Musliu Gheorghe - secretar de stat a răspuns întrebărilor formulate de domnul deputat
Vasile Moiş.

Datorită programării şedinţei comune a celor două Comisii juridice ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului la orele 10,30, şedinţa Comisiei juridice a Camerei
Deputaţilor a fost suspendată, urmând a se continua după finalizarea lucrărilor şedinţei
comune.

Prin urmare,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei
Deputaţilor s-a întrunit în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, pentru audierea candidaţilor propuşi
pentru funcţia  de consilieri de conturi  la Curtea de Conturi.

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ionel Olteanu - preşedintele
Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.

Au fost audiaţi, succesiv, candidaţii propuşi de Grupurile parlamentare.
Candidaţii şi-au prezentat, personal, fişa autobiografică şi au răspuns

întrebărilor formulate de membrii celor două comisii. Au luat cuvântul atât pentru a
adresa întrebări candidaţilor, cât şi pentru a formula aprecieri privind activitatea
profesională şi publicistică a acestora, deputaţii: Ion Neagu, Ionel Olteanu, Ion Mogoş,
Emil Boc, Ruxandra Florina Jipa şi senatorii: Octavian Opriş, Antonie Iorgovan,
Aristide Roibu, Ion Predescu, Petre Roman, Peter Eckstein Kovacs, etc.

După audierea fiecărui candidat, membrii celor două comisii au supus
la vot aprobarea candidaturii acestora. Astfel, candidaturile la funcţia de consilier de
conturi ale domnilor Crişu Anastasiu, Bomboş Sever Gabriel, Popescu Mircea şi
Stănciulescu Gheorghe Liviu, precum şi ale doamnelor Pop Tania Monica şi Lokodi
Edita au fost aprobate, cu unanimitate de voturi.

De asemenea, candidatura domnului Duţă Adrian a fost aprobată de
membrii celor două comisii, cu 4 "abţineri".

Lucrările şedinţei comune fiind încheiate, Comisia juridică a Camerei
Deputaţilor a  reluat dezbaterea asupra pct.11, în avizare al ordinii de zi.

Au avut loc discuţii cu caracter general la care şi-au exprimat punctele
de vedere atât invitaţii prezenţi la lucrări, cât şi membrii comisiei. Astfel, au luat
cuvântul domnii deputaţi Vasile Moiş, Ioan Timiş, Emil Boc, Cornel Bădoiu, Cornel
Ştirbeţ, Traian Dobre, etc.

Domnul deputat Emil Boc a precizat că, aşa cum s-a hotărât prin vot, la
şedinţa din 6 februarie 2002, S.C. RAFO S.A. Oneşti urma să prezinte contractul de
privatizare, balanţa şi bilanţul contabil. Datorită faptului că reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice şi ai APAPS nu au prezentat aceste documente, domnul deputat
Emil Boc a solicitat amânarea dezbaterilor. Propunerea domnului deputat Emil Boc a
fost susţinută şi de deputaţii Cornel Bădoiu şi Vasile Moiş.
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S-a hotărât, astfel, cu 14 voturi"pentru", 1 "împotrivă" şi 1"abţinere",
ca dezbaterile să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară, în acest timp urmând ca
instituţiile interesate să prezinte documentele solicitate de membrii Comisiei juridice.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de redresare
financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" S.A., prevăzut la pct.12, în
avizare, al ordinii de zi.

La începutul dezbaterilor, reprezentanţii SNTR au prezentat fiecărui
deputat o mapă cuprinzînd contractul de privatizare, balanţa şi bilanţul contabil ale
societăţii.

Domnul deputat Ervin Szekely a precizat că analiza contractului de
privatizare depăşeşte competenţa Comisiei juridice sesizată în avizare şi a propus să se
supună la vot studierea aprofundată a documentelor depuse.

Domnul deputat Vasile Moiş a precizat că, în cazul în care
documentele solicitate nu vor fi analizate, Grupul parlamentar al P.R.M. se va retrage
de la lucrări. Totodată, domnul deputat Vasile Moiş a solicitat acordarea unei pauze de
consultări de 5 minute.

După epuizarea timpului acordat, domnul deputat Emil Boc a solicitat
acordarea unui termen pentru studierea documentelor prezentate. Domnul deputat
Vasile Moiş, în numele reprezentanţilor  Grupului parlamentar al P.R.M., a susţinut
propunerea domnului deputat Emil Boc.

În urma supunerii la vot, cu 13 voturi "pentru" şi 3 voturi "împotrivă"
membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale,  adoptat la Roma la 17 iulie 1998,
prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi.

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Alexe Costache Ivanov - secretar de stat şi domnul Virgil Ivan - expert consultant,
specialist în cooperare penală internaţională, fost vicepreşedinte al Conferinţei de la
Roma privind adoptarea Statutului Curţii Penale Internaţionale.

Domnul Ivan Virgil a făcut o scurtă prezentare a competenţelor Curţii
Penale Internaţionale, subliniind importanţa deosebită pe care o are rarificarea de către
România a Statutului acesteia.

Domnul deputat Cornel Bădoiu a adresat o serie de întrebări domnului
Ivan Virgil, precizând că va vota pentru ratificarea Statutului, dar numai după
modificarea prevederilor Constituţiei care, în acest moment nu concordă cu
prevederile Statutului.  De asemenea, a propus amânarea dezbaterilor,  urmând ca la o
şedinţă uletrioară să fie invitaţi specialişti de marcă în dreptul constituţional.

Domnul deputat Ioan Timiş a menţionat că sunt două posibilităţi, una
dintre ele fiind cea propusă de domnul deputat Bădoiu Cornel, iar cealaltă ratificarea
statutului cu rezerve şi obiecţiuni. Domnul deputat a adăugat că, în situaţia în care nu
sunt acceptate rezerve, nu putem ratifica acest statut acum.

Domnul deputat Emil Boc a precizat că opinia dumnealui, fără a avea
aspecte politice, este aceea că Statutul Curţii Penale Internaţionale nu poate fi ratificat
înainte de revizuirea Constituţiei. De asemenea, a fost de acord cu propunerea
domnului deputat Cornel Bădoiu de a invita la dezbaterile ulterioare specialişti în
drept constituţional.

Domnul deputat Ionel Olteanu s-a pronunţat împotriva amânarii
dezbaterilor propunând avizarea favorabilă a proiectului de lege.
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Domnul deputat Ion Neagu a observat că nu mai este întrunit cvorumul
necesar de lucru şi din acest motiv nu vor putea fi finalizate dezbaterile.

Domnul deputat Cornel Bădoiu, susţinut de domnul deputat Emil Boc,
a precizat din nou că se doreşte ratificarea Statutului dar mai întâi este necesară
revizuirea Constituţiei.

Constatându-se, la solicitarea domnului deputat Emil Boc, lipsa
cvorumului, membrii comisiei au suspendat lucrările.

La orele 13,45 din numărul total al membrilor comisiei (24), erau
prezenţi la lucrări următorii deputaţi: Cornel Bădoiu, Ion Neagu, Ervin Szekely,
Mircea Stoian, Vlad Hogea, Marin Cristea, Traian Dobre, Adrian Căşunean, Ioan
Timiş şi Ionel Olteanu.

Dezbaterea iniţiativelor legislative prevăzute la pct.1, 3 - 6, în fond, şi a
celor prevăzute la pct.1 - 10 şi 13 - 32, în avizare, ale ordinii de zi, a fost amânată
pentru o şedinţă ulterioară.

*
*      *

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările în
şedinţa din ziua 14 februarie 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat următorii
deputaţi: Ion Mogoş, Cornel Ştirbeţ, Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L.,
Negoiţă Liviu Gheorghe, Emil Boc - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian
Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M. şi  Dumitriu Carmen - Grupul parlamentar al
P.S.D.

A fost aprobată ordinea de zi cuprinzînd iniţiativele legislative
neexaminate în şedinţa din  13 februarie 2002.

Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.II,
în avizare. În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la    pct.1 - 10 şi 14, pe ordinea de
zi.

S-a examinat proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernului României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia  străinilor,
semnat la Bucureşti la 27 iulie 2001, prevăzut la pct.1, în fond.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre adoptare, proiectul de lege în
forma adoptată de Senat.  În acest sens urmeză a se întocmi raport favorabil.

S-a continuat cu supunerea la vot final a proiectului de Lege pentru
ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale,  adoptat la Roma la 17 iulie 1998,
prevăzut pe ordinea de zi, la pct.2, dezbaterile având loc în şedinţa anterioară.

Astfel, cu 11 voturi "pentru" şi 4 "abţineri", membrii comisiei au
hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în
forma prezentată de iniţiator. În acest sens urmează a se întocmi raport favorabil.

A fost examinat, în continuarea lucrărilor, proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, prevăzut la pct.6, în
fond, pe ordinea de zi.
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În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
Ordonanţei Guvernului nr.132/2000, întrucât modificările propuse prin aceasta au fost
preluate în Ordonanţa Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aflată în procedură de
legiferare.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, dezbaterea
proiectelor de lege prevăzute la pct.3 - 5, în fond şi a celor prevăzute la pct.13 şi 15 -
32, în avizare, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


