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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 04.07.2002
Nr. 31/685

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 1 - 4 iulie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 1 - 4 iulie 2002, potrivit Planului tematic privind activitatea comisiei în
perioada vacanţei parlamentare.

În ziua de 1 iulie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat deputaţii: Carmen Dumitriu, Ioan Timiş - Grupul parlamentar al P.S.D., Liviu
Gheorghe Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D. şi Augustin Lucian Bolcaş - Grupul
parlamentar al P.R.M.

În zilele de 2-4 iulie a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat deputaţii: Carmen Dumitriu - Grupul parlamentar al P.S.D., Liviu Gheorghe
Negoiţă - Grupul parlamentar al P.D. şi Augustin Lucian Bolcaş - Grupul parlamentar al
P.R.M.

Liderul Grupului parlamentar la P.R.M. a împuternicit-o pe doamna
deputat Smaranda Ionescu să îl înlocuiască la lucrările comisiei pe domnul deputat Vasile
Moiş.

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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate
activităţilor Cultului Mozaic (nr.319/2002);
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2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii partidelor
politice (nr. 501/2001);

3. Propunerea  legislativă privind completarea şi modificarea Legii partidelor
politice (nr. 146/1999)- restituit de Plen pentru raport suplimentar;

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000
privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport
feroviar şi cu metroul (nr. 24/2000);

5.     Propunerea legislativă privind completarea art. 209 din Codul Penal (nr.
677/2001);

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
177/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind
îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele
membre ale Uniunii Europene şi în alte state (nr. 281/2002);

7. Propunerea  legislativă  privind modificarea şi completarea Legii nr.
68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (638/2001);

8. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.
69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României (nr. 637/2001);

9.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
70/1991 privind alegerile locale (nr.636/2001);

10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
70/1991 privind alegerile locale (nr.15/2002);

11.   Proiectul de Lege  privind graţierea şi procedura acordării graţierii
(nr.546/2001/2002);
       12.      Propunerea legislativă privind regimul incompatibilităţilor (nr.580/2001);
            13.    Propunerea legislativă privind restabilirea drepturilor de proprietate şi a
reparaţiilor pentru daunele cauzate proprietăţii private în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989 (nr. 503/2001).

II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare înre România şi Banca
Europeană de Investiţii- Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul
alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 (nr.336/2002)- procedură de
urgenţă;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 81/2002 privind ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind restructurarea
sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a localităţii Piteşti, semnat la
Bucureşti la 31 decembrie 2001 (nr. 335/2002) - procedură de urgenţă;

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2002 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de
către România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de
împrumut (Proiectul privind restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi
reabilitarea drumurilor) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
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Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 noiembrie 1996 (nr.334/2002) - procedură de
urgenţă;

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol,
pescuitul şi acvacultura (nr.333/2002) - procedură de urgenţă;

5. Proiectul de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice  "Gheorghe Ionescu-
Şişeşti"( nr.330/2002) - procedură de urgenţă;

6. Proiectul de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în
sectorul sanitar (nr.329/2002) - procedură de urgenţă;

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 40 din Legea nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii (nr. 323/2002) - procedură de urgenţă;

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 69/2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.
145/1997 (nr.325/2002) - procedură de urgenţă;

9.      Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi
autorizarea funcţionării comercianţilor (nr.328/2002);

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecţia
Mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991 (nr.
331/2002);

11.  Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi
instituţii publice (nr. 585/2001)- aviz suplimentar.

12. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.161/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1996 privind paza
obiectivelor, bunurilor şi valorilor (nr.332/2002) � procedură de urgenţă.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia
consumatorilor (nr.338/2002) � procedură de urgenţă.

14. Proiectulul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în  punctele de trecere a frontierei de stat a
României (nr.340/2002) � procedură de urgenţă.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a  statului şi în administrarea
Ministerului Culturii şi Cultelor a imobilului Corp A1-S- Pavilion administrativ, situat în
municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, judeţul Dolj, din patrimoniul Societăţii
Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A (nr.339/2002) � procedură de urgenţă.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "Compania
Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" S.A. pentru anul 2001
(nr.341/2002) � procedură de urgenţă.
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17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată  pentru Societatea Comercială
LUKoil Black Sea România S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială Petrotel LUKoil
S.A. Ploieşti (nr.348/2002) � procedură de urgenţă.

Şedinţa comisiei a început cu examinarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea
dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra
lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor Cultului Mozaic,
prevăzut pe ordinea de zi, la pct.1, în fond.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Maria Mariţescu
- director la Ministerul Justiţiei, domnul Răzvan Theodorescu - Ministrul culturii şi
cultelor şi domnul deputat Dorel Dorian  din partea Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale.

După discuţii cu caracter general, la care şi-au expus punctele de vedere
atât reprezentanţii instituţiilor interesate, cât şi membrii comisiei, s-a trecut la examinarea
pe articole a proiectului de lege, concomitent cu amendamentele formulate de Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale.

În urma supunerii la vot, o parte dintre amendamente au fost admise, iar
altele au fost retrase de către iniţiator.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2002 privind
reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor Cultului
Mozaic, în acest sens întocmindu-se raport favorabil cu amendamente admise.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte
contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, prevăzut pe ordinea
de zi, la pct.4, în fond.

La dezbateri au fost prezenţi reprezentanţii Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, domnii Dobre Florin - director general şi Onoiu
Constantin - director general, doamnele Năftănaila Daiana - jurist şi Pop Carmen Mihaela
- expert, precum şi reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Maria Mariţescu -
director.

La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterile asupra
proiectului de lege menţionat mai sus, să fie amânate pentru şedinţa comisiei din luna
august, acordându-se astfel, timpul necesar celor două ministere interesate, pentru
formularea unui punct de vedere comun, ce urmează a fi prezentat Comisiei juridice.

S-a trecut la examinarea propunerii  legislative privind completarea şi
modificarea Legii partidelor politice, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.3, în fond,
trensmisă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor spre reexaminare.

După dezbateri, membrii comisiei au constatat că nu se mai jusitifică
modificarea Legii nr.27/1996, deoarece Camera Deputaţilor a dezbătut şi adoptat în
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şedinţa din 27 iunie 2002 o propunere legislativă privind Legea partidelor politice, care
asigură prin prevederile ei un cadru legislativ adecvat şi complet,  în ceea ce priveşte
înfiinţarea, înregistrarea, organizarea, funcţionarea şi dizolvarea partidelor politice.

Prin urmare, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună
plenului Camerei Deputaţilor, respingerea iniţiativei legislative privind completarea şi
modificarea Legii partidelor politice, întocmindu-se, astfel, raport de respingere.

Şedinţa a continuat cu examinarea propunerii  legislative  privind
modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
Senatului, a propunerii legislative privind completarea şi modificarea Legii nr. 69/1992
pentru alegerea Preşedintelui României şi a propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, prevăzute pe ordinea de zi, la
pct.7, 8 şi 9, în fond.

 Iniţiatorul acestora, domnul deputat Sali Negiat, deşi invitat, nu a
participat la dezbateri.

În urma examinării celor trei propuneri legislative privind modificarea şi
completarea legilor electorale, membrii comisiei au constatat că nu se respectă
dispoziţiile şi principiile Constituţiei României.

În consecinţă, s-a hotărât, în unanimitate, să se propună plenului Camerei
Deputaţilor, raspingerea iniţiativelor legislative menţionate mai sus. În acest sens, se vor
întocmi rapoarte de respingere.

În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, prevăzută pe ordinea de zi, la
pct.10, în fond, membrii comisiei au hotărât, în unainmitate, să ţină seama de
recomandarea Guvernului din punctul de vedere transmis comisiei, de a amâna
dezbaterea acestei iniţiative legislative pentru a putea fi examinată odată cu Codul
electoral, aflat în stadiul de proiect la Guvern.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 177/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de
intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, prevăzută pe ordinea de zi,
la pct.6, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului iniţiatorului, domnul
deputat Tamaş Sandor, care a susţinut, de asemenea, şi propunerile de îmbunătăţire a
textului, formulate de Guvern prin punctul său de vedere transmis comisiei. Acestea au
fost adoptate şi de membrii comisiei.

Prin urmare, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 177/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară,
a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state,
întocmindu-se, astfel, raport favorabil cu amendamente admise.

Şedinţa a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare, acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de voturi,
cu excepţia proiectului de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii
publice, prevăzut la pct.11, căruia i s-a acordat aviz negativ.
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Acest proiect de lege a fost retransmis Comisiei juridice de către Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor, pentru aviz suplimentar, în urma examinării
constatatându-se că unele prevederi sunt nelegale şi neconstituţionale.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative pentru completarea şi
modificarea Legii partidelor politice, prevăzută la pct.2, în fond, pe ordinea de zi.

Iniţiatorul, domnul deputat Puiu Hasotti, nu a putut participa la dezbateri,
propunerea legislativă fiind însă, susţinută de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, membru al
Grupului parlamentar al P.N.L.

În urma examinării, membrii comisiei au constatat că nu se jusitifică
adoptarea acestei propuneri legislative, deoarece Camera Deputaţilor a dezbătut şi
adoptat în şedinţa din 27 iunie 2002 o propunere legislativă privind Legea partidelor
politice, promovată de acelaşi Grup parlamentar, care  asigură prin prevederile ei un
cadru legislativ adecvat şi complet,  în ceea ce priveşte înfiinţarea, înregistrarea,
organizarea, funcţionarea şi dizolvarea partidelor politice.

Prin urmare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului
Camerei Deputaţilor, respingerea iniţiativei legislative privind completarea şi modificarea
Legii partidelor politice, întocmindu-se, astfel, raport de respingere.

S-a continuat cu reexaminarea proiectului de Lege  privind graţierea şi
procedura acordării graţierii, transmis de Preşedinţia României Parlamentului, în urma
sesizării unor inadvertenţe în textul proiectului de lege.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei,
doamna Carmen Bârsan şi domnul Gil Vasile � consilieri.

Membrii Comisiei juridice şi reprezentantul Guvernului, domnul deputat
Acsinte Gaspar � Ministru pentru relaţia cu Parlamentul,  au examinat observaţiile
formulate de Preşedintele României , precum şi proiectul de lege, astfel cum a fost
adoptat de Senat. De asemenea, membrii comisiei au constatat că este necesara corelarea
unor texte din proiectul de lege, ca urmare a însuşirii de către Senat a propunerilor
formulate de Preşedinţie.

În consecinţă, s-a hotărât, în unanimitate, să se propună plenului Camerei
Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind graţierea şi procedura acordării
graţierii, urmând a se întocmi raport favorabil cu un amendament.

S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind completarea art.
209 din Codul Penal, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.5, în fond.

La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, doamna deputat Smaranda
Ionescu � Grupul parlamentar al P.R.M., precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei,
doamna Carmen Bârsan şi Gil Vasile� consilieri.

În urma examinării, domnul deputat Cornel Bădoiu şi-a exprimat punctul
de vedere protrivit căruia nu susţine adoptarea unei asemenea iniţiative legislative,
deoarece reglementarea distinctă în Codul penal a furtului de apă potabilă şi menajeră din
conducte nu este necesară, dispoziţiile Codului penal fiind acoperitoare pentru
încriminarea acestei fapte.

În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu 5 voturi �pentru� admitere
şi 9 �împotrivă� , să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
legislative privind completarea art. 209 din Codul Penal, urmând a se întocmi în acest
sens, raport de respingere.
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S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind regimul
incompatibilităţilor, prevăzută pe ordinea de zi la pct.12, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa iniţiatorului, domnul deputat Ervin
Szekely � Grupul parlamentar al U.D.M.R., precum şi a reprezentantului Ministerului
Justiţiei, doamna Carmen Bârsan � consilier.

La dezbateri a luat cuvântul, exprimându-se pentru susţinerea iniţiativei
legislative, domnul deputat Cornel Ştirbeţ, iar împotriva adoptării acesteia, s-au exprimat
doamnele deputat Minodora Cliveti şi Ruxandra Florina Jipa, precum şi domnul deputat
Acsinte Gaspar � Ministru pentru relaţia cu Parlamentul, susţinând punctul de vedere
negativ al Guvernului.

În urma supunerii la vot, s-a hotărât, cu 3 voturi �pentru� admitere şi 12
�împotrivă�, să se propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
legislative privind regimul incompatibilităţilor, întocmindu-se, în acest sens, raport de
respingere.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind restabilirea
drepturilor de proprietate şi a reparaţiilor pentru daunele cauzate proprietăţii private în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.13, în fond.

Iniţiativa legislativă a fost susţinută de reprezentantul iniţiatorului,
doamna deputat Angela Bogea � Grupul parlamentar al P.R.M.

De asemenea, la dezbateri a participat repezentantul Ministerului Justiţiei.
Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere împotriva

adoptării acestei iniţiative legislative, deputaţii: Minodora Cliveti, Acsinte Gaspar, Tamaş
Sandor, Cornel Ştirbeţ şi Ionel Olteanu.

Pentru susţinerea adoptării, a luat cuvîntul doamna deputat Ruxandra
Florina Jipa.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu 4 voturi �pentru�
admitere şi 9 �împotrivă�, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea
propunerii legislative. În acest sens, se va întocmi raport de respingere.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


