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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 20.06.2002
Nr. 31/637

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 18 şi 19 iunie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 18 şi 19 iunie 2002.

În ziua de 18 iunie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23),
au absentat deputaţii: Liviu Gheorghe Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D., Augustin
Lucian Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M. şi Ioan Mogoş - fără apartenenţă la un
grup parlamentar.

Viceliderul Grupului parlamentar la P.S.D. l-a împuternicit pe domnul
deputat Petre Naidin să o înlocuiască la lucrările comisiei pe doamna deputat Carmen
Dumitriu.

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 şi înlăturarea

unor măsuri şi sancţiuni (nr.419/2001/2002)  - restituit de Senat pentru reexaminare.
2. Propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor

politice şi a  campaniilor electorale (nr.491/2001).
3. Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby

(nr.211/2001);
4. Propunerea legislativă privind regimul activităţii electronice

notariale (nr.587/2001) � şedinţă comună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor;

II.  ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare

convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de PreAderare
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pentru măsura �Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea
reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România�, semnat la Bruxelles la 4
decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002 (nr.290/2002);

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
convenit între Guvernul României şi Comisia  Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de PreAderare
pentru măsura �Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea şi tratarea
apei uzate în oraşul Târgu Mureş, România�, semnat la Bruxelles la 20 noiembrie
2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002 (nr.289/2002);

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.8/2001
pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
(nr.288/2002);

4. Proiectul de Lege privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor (nr.295/2002);

5. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (nr.249/2002).

Şedinţa a început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare. Astfel, au fost avizate favorabil iniţiativele
legislative prevăzute la pct.1-4,  pe ordinea de zi. La examinarea proiectului de Lege
privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, prevăzut la
pct.4, domnul deputat Emil Boc a propus amânarea dezbaterilor cu o săptămână, însă,
în urma supunerii la vot, cu 5 voturi "pentru" şi 10 "împotrivă", această propunere a
fost respinsă. Membrii comisiei au hotărât, cu  10 voturi "pentru" şi 5"împotrivă", să
avizeze favorabil proiectul de lege menţionat mai sus.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind graţierea unor
pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.1, în
fond.

Proiectul de lege a fost examinat articol cu articol, concomitent cu
examinarea amendamentelor formulate în scris de domnii deputaţi Cornel Bădoiu,
Emil Boc şi Octavian Mitu.

În urma supunerii la vot, toate amendamentele au fost respinse, cu
majoritate de voturi.

Prin urmare, membrii comisiei au hotărât, cu 12 voturi "pentru",
4 "împotrivă" şi 1 "abţinere", să propună plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare,
proiectul de Lege privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi
sancţiuni, în acest sens, întocmindu-se raport favorabil cu amendamente respinse.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind organizarea
activităţii de lobby, prevăzută pe ordinea de zi la pct.3, în fond, discuţiile având loc în
prezenţa iniţiatorului, domnul deputat Petre Naidin.

La începutul dezbaterilor, atât domnul deputat Petre Naidin, în calitate
de iniţiator, cât şi domnul deputat Acsinte Gaspar, în calitate de reprezentant al
Guvernului, au adus la cunoştinţa membrilor comisiei faptul că Guvernul pregăteşte
elaborarea unui proiect de lege având ca obiect activitatea de lobby, care urmează a fi
depus pentru examinare la Parlament. În acest sens, s-a propus amânarea dezbaterilor
asupra propunerii legislative privind organizarea activităţii de lobby, aceasta urmând a
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fi examinată împreună cu proiectul de lege al Guvernului, cu acelaşi obiect de
reglementare. Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea prezentată.

În continuarea lucrărilor, domnul deputat Ionel Olteanu - preşedintele
comisiei, a prezentat  membrilor comisiei propunerea Grupului parlamentar al P.N.L.
de înlocuire din funcţia de secretar al Comisiei juridice a domnului deputat Ioan
Mogoş, cu domnul deputat Cornel Ştirbeţ, ca urmare a demisiei domnului deputat
Ioan  Mogoş din Partidul Naţional Liberal.

Membrii Comisiei juridice au fost de acord în umanimitate, cu
propunerea Grupului parlamentar al P.N.L.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a  campaniilor electorale, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.3, în fond, în prezenţa reprezentantului iniţiatorilor, domnul deputat Cornel
Ştirbeţ.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre adoptare, iniţiativa legislativă
menţionată mai sus cu amendamente admise, propuse de Guvern şi susţinute de
domnul deputat Acsinte Gaspar - ministru pentru relaţia cu Parlamentul, în calitate de
membru al comisiei. În acest sens, se va întocmi raport favorabil cu amendamente
admise.

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.4, în fond.

La dezbateri, au participat domnul deputat Varujan Pambuccian -
iniţiator, reprezentanţii Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei,
doamna Alexandra Hârţan - secretar de stat, domnul Radu Cernov - consilier şi
domnul Vlad Cercel - expert, reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Alina
Rădoi - consilier, precum şi reprezentantul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici,
domnul Dan Iliescu - consilier pe probleme profesionale.
 S-a continuat examinarea pe articole a propunerii legislative, începută
într-o şedinţă anterioară, concomitent cu examinarea amendamentelor formulate.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, s-a hotărât,
suspendarea dezbaterilor şi continuarea acestora într-o şedinţă ulterioară.

*
*     *

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în ziua de 18 iunie a.c., din
numărul total al membrilor comisiei (23), absentând deputaţii: Liviu Gheorghe
Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D., Dumitriu Carmen, Acsinte Gaspar - Grupul
parlamentar al P.S.D., Augustin Lucian Bolcaş, Vasile Moiş şi  Mircea Stoian -
Grupul parlamentar al P.R.M.

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

A fost aprobată următoarea ordine de zi:
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I. ÎN FOND:
1. Propunerea legislativă privind Codul de Conduită al

reprezentanţilor aleşi locali şi regionali (nr.479/2001) � şedinţă comună cu Comisia
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 (nr.479/2001) � şedinţă
comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.

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

Guvernului nr.151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi
acordarea unei finanţări rembursabile de către Ministerul Finanţelor Publice �
(nr.307/2002) � procedură de urgenţă;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a
creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra
agenţilor economici din sectorul agricol � (nr. 308/2002) � procedură de urgenţă;

3.    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Ministerul
Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia universitară a Francofoniei (AUF)
relativ la Biroul Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei,
semnat la Bucureşti, la 15 noiembrie 2001 � (nr.309/2002) � procedură de urgenţă.

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

Şedinţa a început cu examinarea propunerii legislative privind Codul de
Conduită al reprezentanţilor aleşi locali şi regionali, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.1, în fond, în şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

Domnul deputat Ionel Olteanu a propus amânarea dezbaterilor deoarece
iniţiatorul acestei propunerii legislative, domnul deputat Viorel Coifan nu a putut fi
prezent la dezbateri. În susţinerea propunerii de mai sus şi-a expus punctul de vedere
şi domnul deputat Bara Liviu. Domnul deputat Marin Cristea a considerat că
examinarea iniţiativei legislative poate fi făcută şi în lipsa iniţiatorului, propunând
începerea dezbaterilor. În urma supunerii la vot, cele două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, amânarea examinării pentru o şedinţă ulterioară la care să
participe şi iniţiatorul propunerii legislative supusă dezbaterii.

S-a trecut la examinarea proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr.114/1996,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond, în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii, au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea
Ordonanţei de urgenţă nr.44/1998, întrucât prevederile acesteia au fost preluate în
conţinutul Legii nr.145/1999. În acest sens, se va întocmi raportul comun al celor două
comisii.
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 Comisia  juridică  şi-a  continuat  lucrările în şedinţă separată,
adoptând, cu majoritate de voturi,  planul   tematic  cuprinzând   iniţiativele
legislative ce urmează a fi examinate în şedinţele comisiei de la începutul lunii iulie şi
sfârşitul  lunii  august a.c.

S-a trecut la examinarea proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de zi
la pct.II, în avizare, care au fost avizate favorabil, cu majoritate de voturi.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbateri referitoare la proiectul
Regulamentului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Au fost formulate unele propunerii de modificare a unor articole din
proiectul de Regulament, exprimându-şi punctele de vedere deputaţii Marin Cristea,
Ion Neagu, Cornel Ştirbeţ, Ştefan Cazimir, Emil Boc, Traian Dobre, Ioan Mogoş,
Cornel Bădoiu, Ionel Olteanu, Ruxandra Florina Jipa, Ervin Szekely, Adrian
Căşunean, etc.

Au fost luate în discuţie prevederile art.4, propunând modificarea
acestora deputaţii Marin Cristea, Ion Neagu, Cornel Bădoiu, Cornel Ştirbeţ şi Angela
Bogea.

De asemenea, s-au pronunţat împortiva adoptării art.15, ce cuprinde
prevederi referitoare la simplificarea procedurii de lucru în comisie,  deputaţii Emil
Boc, Angela Bogea, Cornel Ştirbeţ, Ion Mogoş, Cornel Bădoiu, Ruxandra Florina Jipa
etc., considerînd că prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor în acest
domeniu, sunt acoperitoare. În susţinerea adoptării prevederilor art.15, astfel cum a
fost propus prin proiectul de Regulament, s-au exprimat deputaţii Ionel Olteanu, Ervin
Szekely, Ion Neagu, Marin Cristea, Adrian Căşunean şi Traian Dobre.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, membrii comisiei au
hotărât ca examinarea proiectului de Regulament al Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi să  continue într-o şedinţă ulterioră.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


