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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 10.06.2002
Nr. 31/587

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 4 şi 5 iunie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 4 şi 5 iunie 2002.

În ziua de 4 iunie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat deputaţii Carmen Dumitriu, Ioan Timiş - Grupul parlamentar al P.S.D.,
Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş şi
Mircea Stoian - Grupul parlamentar al P.R.M., Ion Mogoş - fără apartenenţă la un
grup parlamentar şi Tamas Sandor - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

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 privind graţierea unor pedepse

(nr.419/2001/20002) � restiruit de Senat pentru reexaminare.
2. Propunerea legislativă privind Legea partidelor politice

(nr.54/2002).
3. Propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor

politice şi a campaniilor electorale (nr.491/2001).
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.58/2002 privind modificarea şi completarea  unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiunii contra autorităţii,
precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (nr.270/2002) � procedură
de urgenţă.

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1,
lit.c) din Legea nr.189/2000 (nr.63/2002).

6. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie (nr154/2002).

7. Propunerea legislativă privind violenţa în familie (nr.671/2001).
8. Propunerea legislativă privind protecţia victimelor violenţei în

familie (nr.118/2002).
9. Propunerea legislativă privind  regimul activităţii electronice

notariale (nr.587/2001) � şedinţă comună, în ziua de miercuri 5 iunie 2002, orele
1430, cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
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II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România

şi  Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi  prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi  pe capital şi a Protocolului la Acord,
semnate la Singapore, la  21 februarie 2002 (nr.259/2002).

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi  protejarea reciprocă
a investiţiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001 (nr.269/2002).

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare
2001 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii  Europene cu privire la
Programul Special de Aderare pentru  Agricultură şi Dezvoltare Rurală, semnat la
Bruxelles la 30  ianuarie 2002 (nr.268/2002).

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra
instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg,  la 25 octombrie
1967 (nr.264/2002).

III. Dezbateri  cu privire la proiectul Regulamentului Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor.

ANEXA la ordinea de zi:

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

Guvernului nr.59/2002 pentru completarea Legii nr.152/1998  privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (nr.273/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea   stocurilor minime de
siguranţă pentru ţiţei şi produse   petroliere (nr.274/2002) � procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la   memorandumurile de
finanţare referitoare la Programul  operaţional de ţară PHARE 1997, Programul
naţional PHARE  1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri
de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare  (Pre-Ins Facility) pentru
anul 1998, Programul pentru  restructurarea întreprinderilor şi reconversie
profesională  (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II a (nr.275/2002)
� procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor  sociale de sănătate
nr.145/1997  (nr.278/2002) � procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea art.2 din Legea  nr.66/1996 privind
reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară
pe acţiuni (nr.280/2002) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.178/2000 privind produsele cosmetice (nr.276/2002) � procedură de urgenţă.
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Lucrările şedinţei au început cu examinarea iniţiativelor legislative
prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare, membrii comisiei hotărând, cu
unanimitate de voturi, să le  acorde aviz favorabil. De asemenea, s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi,  şi  avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute în anexa
la ordinea de zi.

S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind Legea
partidelor politice, prevăzută la pct.2, în fond, al ordinii de zi.

La dezbateri, a participat din partea iniţiatorilor, domnul senator
Mircea Iustian - Grupul parlamentar al P.N.L.

S-a început examinarea propunerii legislative pe articole, concomitent
cu dezbaterea amendamentelor propuse.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere referitor la
amendamentele formulate, deputaţii Cornel Bădoiu, Acsinte Gaspar, Ion Neagu,
Ştefan Cazimir, Emil Boc, Ionel Olteanu, Minodora Cliveti, Ruxandra Florina Jipa,
etc.

În urma supunerii la vot, o parte dintre amendamente au fost adoptate,
cu majoritate de voturi, altele au fost respinse, iar altele au fost retrase de iniţiatorii.

După căteva ore de dezbateri, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a solicitat
verificarea cvorumului. Constatându-se că nu mai era întrunit cvorumul necesar
desfăşurării şedinţei unei comisii permanente a Camerei Deputaţilor, lucrările au fost
suspendate, urmând a fi reluate în ziua următoare.

Astfel, şedinţa Comisiei juridice a continuat în ziua de 5 iunie a.c, din
numărul total al membrilor comisiei (23), absentând deputaţii Carmen Dumitriu,
Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D., Negoiţă Liviu Gheorghe - Grupul
parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş şi Mircea Stoian - Grupul parlamentar al
P.R.M.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D., doamna deputat Viorica
Afrăsinei l-a împuternicit pe domnul deputat Alexandru Ţibulcă să-l înlocuiască la
lucrările comisiei pe domnul deputat Traian Dobre.

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

Şedinţa a început cu examinarea poiectului de Lege pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în familie, a propunerii legislative privind violenţa în familie
şi a  propunerii legislative privind protecţia victimelor violenţei în familie, prevăzute
pe ordinea de zi la pct.6, 7 şi 8, în fond.

La dezbateri au participat, din partea iniţiatorilor, domnul senator Petre
Roman, doamna deputat Mona Muscă şi doamna deputat Minodora Cliveti.

Au avut loc discuţii cu caracter procedural, pornindu-se de la faptul că
cele trei iniţiative legislative au acelaşi obiect, dar se află în stadii diferite ale
procesului legislativ. Astfel, în timp ce una dintre acestea a fost adoptată de Senat,
devenind proiect de lege, celelalte două se află la începutul procesului legislativ,
Camera Deputaţilor fiind prima sesizată cu examinarea lor.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât iniţiatorii
care şi-au susţinut propunerile legislative, cât şi membrii comisiei.

Domnul senator Petre Roman a precizat că, în opinia sa, procedural,  ar
exista trei posibilităţi de rezolvare a situaţiei: 1. propunerile legislative să-şi continue
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procesul legislativ independent una de cealaltă; 2. să se propună o altă iniţiativă
legislativă semnată de toţi iniţiatorii celor menţionate mai sus; 3. să se discute pe
textul propunerii legislative deja  adoptată de Senat, urmând ca celelalte iniţiative
legislative să fie puse în discuţie ca amendamente, iar iniţiatorii acestora să se
considere coiniţiatori ai proiectului de lege. Domnul senator Petre Roman a considerat
că cea de-a treia variantă este cea mai potrivită. În acelaşi sens s-au exprimat şi
deputaţii Ervin Szekely, Ştefan Cazimir, Ion Neagu, Ionel Olteanu, Marin Cristea,
Ruxandra Florina Jipa, Emil Boc, etc.

După aceste dezbateri, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca
examinarea celor trei iniţiative legislative să fie amânată pentru o săptămână urmând
ca iniţiatorii să ajungă la un punct de vedere comun pe care să-l prezinte membrilor
Comisiei juridice, ţinând cont şi de opinia majoritară a acestora.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea art.1, lit.c) din Legea nr.189/2000, prevăzută pe ordinea de zi la pct.5, în
fond.

În timpul dezbaterilor au fost formulate amendamente de către domnul
deputat Cornel Bădoiu, acesta fiind susţinut de deputaţii Emil Boc, Tamas Sandor,
Ruxandra Jipa şi Ion Neagu.

În consecinţă, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă menţionată
mai sus, cu amendamente admise şi respinse. În acest sens se va întocmi raport
favorabil.

La orele 1430, Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor,
examinând propunerea legislativă privind  regimul activităţii electronice notariale,
prevăzută pe ordinea de zi, la pct.9, în fond.

La dezbateri au participat, din partea Uniunii Naţionale a Notarilor
Publici, domnul Duinea Dumitru - vicepreşedinte şi domnul Dan Iliescu - consilier pe
probleme profesionale, precum şi iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat
Varujan Pambuccian, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor.

Au avut loc discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele
de vedere iniţiatorul, reprezentanţii instituţiei interesate şi membrii celor două comisii.

Considerând necesară prezenţa la lucrări a unui reprezentant al
Guvernului, care să susţină propunerile de îmbunătăţire a textului iniţiativei legislative
transmise prin punctul de vedere a Guvernului,  preşedintele de şedinţă, domnul
deputat Ionel Olteanu  a solicitat amânarea dezbaterilor. Prin consens, membrii celor
două comisii au fost de acord cu propunerea prezentată.

Darorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, examinarea
proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de zi la pct.1, 3 şi 4, în fond, precum şi a
pct.III, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


