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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 10.05.2002
Nr. 31/489

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 8 şi 10 mai 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 8 şi 10 mai  2002.

În ziua de 8 mai a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat domnii deputaţi Cornel Bădoiu, Ioan Timiş - Grupul parlamentar al P.S.D. şi
Augustin Lucian Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M.

Liderul Grupului parlamentar al P.D. l-a împuternicit pe domnul
deputat Bogdan Niculescu Duvăz să-l înlocuiască la lucrările şedinţei pe domnul
deputat Negoiţă Liviu Gheorghe, aflat în imposibilitate de a se prezenta.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I.   Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Forumului
Constituţional (B.P. 270/2002).

II. ÎN FOND:
1.       Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi

Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul
condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001 (nr.204/2002).

2.      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.179/2000).

3.        Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.119/1996
cu privire la actele de stare civilă (nr.651/2001).

4.        Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie  (nr.190/2002) �
procedură de urgenţă.
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5.       Proiectul de Lege privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea
unor măsuri şi sancţiuni (nr.419/2001/2002)  - restituit de Senat pentru reexaminare.

6. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (nr.193/2002) �
procedură de urgenţă.

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

Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
(nr.229/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Europene a
Peisajului, adoptată la Florenţa, la 20 octombrie 2000 (nr.217/2002).

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie
2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti, la
26   noiembrie 1992 (nr.211/2002).

4. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între România şi
Regatul Spaniei pentru reglementarea şi organizarea forţei de  muncă între cele două
state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002 (nr.219/2002).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei care îi
revine  României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la  Wassenaar
pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi  produse şi tehnologii cu dublă
utilizare - Elemente iniţiale -  adoptat la 11- 12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie
2001 (nr.218/2002).

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato"
de către Regia Autonomă "Administraţia  Patrimoniului Protocolului de Stat"
(nr.214/2002).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
(nr.223/2002) � procedură de urgenţă.

8.       Proiectul de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor
legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, şi a Legii nr.1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată şi
ale Legii nr.169/1997 (nr.226/2002) � procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine (nr.225/2002) � procedură de
urgenţă.

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din  Legea nr.133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea întreprinderilor mici şi
mijlocii (nr.224/2002) � procedură de urgenţă.
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11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/2001 privind regimul accizelor (nr.215/2002) � procedură de urgenţă.

12.  Proiectul de  Lege privind regimul de supraveghere şi
autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
(nr.213/2002) � procedură de urgenţă.

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea finanţării repatrierii
personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de  transport,
achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în  siguranţă a navelor din
patrimoniul Companiei de navigaţie  maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanţa
(nr.227/2002).

Lucrările comisiei au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi. După dezbateri, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege de la
pct.1 - 13.

S-a trecut la examinarea proiectului de Hotărâre privind înfiinţarea şi
funcţionarea Forumului Constituţional, prevăzut la pct.I, pe ordinea de zi.

La dezbateri a participat domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz,
membru al Grupului parlamentar al P.D., în calitate de iniţiator, precum şi în calitate
de reprezentant al Biroului parmanent al Camerei Deputaţilor.

Au avut loc discuţii cu caracter general, în care membrii comisiei şi-au
expus punctele de vedere favorabile înfiinţării unei asemenea instituţii, reprezentând o
îmbinare între democraţia reprezentativă şi democraţia participativă. În acest sens, au
luct cuvântul deputaţii: Emil Boc, Ionel Olteanu, Acsinte Gaspar, Cornel Ştirbeţ şi
Vasile Moiş.

De asemenea, iniţiatorul, domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz a
răspuns întrebărilor formulate de membrii comisiei, după care s-a trecut la examinarea
pe articole a proiectului de Hotărâre. În cursul dezbaterilor, au formulat amendamente
deputaţii Acsinte Gaspar, Ştefan Cazimir, Vasile Moiş şi Ion Neagu, o parte dintre
acestea fiind adoptate, iar altele fiind respinse prin vot.

Doamna deputat Ruxandra Florina Jipa şi-a exprimat opinia potrivit
căreia constituirea unui Forum Constituţional, ca structură instituţională de dialog
democratic cu societatea civilă şi cu cetăţenii, pe tema revizuirii Constituţiei
României, ar trebui să se facă sub egida Camerei Deputaţilor, dar şi a Senatului.

La finalul examinării, membrii comisiei au hotărât, cu 13 voturi
"pentru" şi 3 "împotrivă", să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Forumului
Constituţional, cu amendamente admise şi respinse, în acest sens întocmindu-se raport
favorabil.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Convenţiei între România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa
judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la
28 iunie 2001, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.1, în fond.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Cristina
Luzescu - secretar de stat la Ministerul Justiţiei care a făcut o succintă prezentare a
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conţinutului Convenţiei supusă ratificării şi a răspuns întrebărilor formulate de
deputaţi.

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru
ratificarea Convenţiei între România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa
judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la
28 iunie 2001, în forma prezentată de iniţiator. În acest sens, se va întocmi raport
favorabil.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.6, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului Ministerului
Justiţiei, doamna Cristina Luzescu - secretar de stat.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege pe articole, dezbaterile
cu caracter general având loc într-o şedinţă anterioară.

Uniunea Avocaţilor din România a prezentat o propunere de amendare
a art.12 din proiectul de lege, care a fost însuşită şi susţinută ca amendament de
domnul deputat Emil Boc. Prin supunere la vot, acest amendament a fost adoptat de
comisie, cu unanimitate de voturi.

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul
de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, în acest sens întocmindu-se raport favorabil cu
amendamente admise.

În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind modificarea Legii
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, prevăzută pe ordinea de zi la pct.3, în
fond, examinarea acesteia a fost amânată datorită neprezentării la dezbateri a
iniţiatorului propunerii legislative, domnul deputat Nicolae Grădinaru. De asemenea,
un alt motiv al amânării dezbaterilor l-a constitut precizarea domnului deputat Acsinte
Gaspar - Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, conform căreia, în scut timp,
urmează să se transmită Comisiei juridice punctul de vedere al Guvernului asupra
iniţiativei legislative mai sus menţionate.

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au examinat 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, prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi. În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de lege în forma adoptată de Senat. În acest sens, urmează a se
întocmi raport favorabil comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, precum şi
asupra proiectului de Lege privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi
sancţiuni, prevăzute pe ordinea de zi la pct.4 şi 5, în fond, a fost amânată pentru
şedinţa din 10 mai a.c., deoarece reprezentantul Ministerului Justiţiei nu a putut fi
prezent la şedinţa Comisiei juridice.
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*
*      *

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a continuat în ziua
de 10 mai a.c.,, orele 9,30, din numărul total al membrilor comisiei absentând
următorii deputaţi: Cornel Bădoiu, Ioan Timiş, Carmen Dumitriu, Ştefan Cazimr,
Căşunean Vlad Adrian, Dobre Traian,  - Grupul parlamentar al P.S.D., Szekely Ervin
Zoltan, Tamas Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R.,  Negoiţă Liviu Gheorghe -
Grupul parlamentar al P.D., Angela Bogea, Hogea Vlad şi  Augustin Lucian Bolcaş -
Grupul parlamentar al P.R.M.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel Olteanu  -
preşedintele comisiei, care, înainte de începerea lucrărilor a adus la cunoştinţa
membrilor comisiei faptul că, în ziua de 16 mai a.c., se va desfăşura şedinţa comună a
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, cu Comisia pentru
respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei
(Comisia de monitorizare). Dezbaterea va avea ca temă adoptarea şi aplicarea de către
România a a-quisului convenţional al Consiliului Europei.

La orele 10,00, la solicitarea domnului deputat Emil Boc de a se
verifica prezenţa, constatându-se lipsa cvorumului necesar desfăşurării şedinţei unei
comisii permanente, lucrările şedinţei au fost suspendate, urmând a fi reluate la orele
10,30.

La orele 10,30, Comisia juridică nu se afla în cvorum, fiind suspendate
definitiv lucrările.

Astfel, examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de zi la
pct. 4 şi 5, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


