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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 05.09.2002
Nr. 31/780

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 3 şi 4 septembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 3 şi 4 septembrie 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au absentat deputaţii:
Carmen Dumitriu, Ionel Olteanu, Minodora Cliveti şi Acsinte Gaspar - Grupul
parlamentar al P.S.D.

Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D., doamna deputat Viorica
Afrăsinei l-a împuternicit pe domnul deputat Adrian Gheorghiu să-l înlocuiască la
lucrările comisiei pe domnul deputat Cornel Bădoiu.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

(nr.282/2002)   - şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
2. Proiectul de Lege privind transparenţa decizională în administraţia

publică (nr. 304/2002) � şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002
privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome �Administraţia  Patrimoniului
Protocolului de Stat� (nr.298/2002) � şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

4. Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării (nr.322/2002) �
şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei nr.21/1991
(nr.366/2002) � procedură de urgenţă.
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                        6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea,
reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional
la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum
şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe
mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie  2000 (nr.384/2002) � procedură de
urgenţă.

II. ÎN AVIZARE:
1. Propunerea legislativă privind sprijinul acordat tinerilor care au

împlinit 18 ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (nr.159/2002).
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.64/2002 pentru

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor
economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale (nr.119/2002).

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.95/2002 privind industria  de apărare (nr.352/2002) � procedură de
urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a
statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român (nr.353/2002) � procedură de
urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind activitatea comercială (nr.364/2002) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
(nr.367/2002)  � procedură de urgenţă.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a
Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a
contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă (nr.368/2002)
� procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.73/2002  pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor
aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
rurale (nr.370/2002) � procedură de urgenţă.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României
nr.45/1994 (nr.371/2002) � procedură de urgenţă.
                       10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultură în subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor (nr.372/2002) � procedură de urgenţă.

11.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice
de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale (nr.373/2002) �
procedură de urgenţă.
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                         12.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
(nr.374/2002) � procedură de urgenţă.

13.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană (nr.375/2002) � procedură de urgenţă.

14.Proiectul de Lege privind aderarea României la Convenţia privind
eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la
Actul  de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 (nr.383/2002) �
procedură de urgenţă.

15.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea
personalului din învăţământ (nr.365/2002) � procedură de urgenţă.

16.Proiectul de Lege privind auditul public intern (nr.391/2002) �
procedură de urgenţă.

17.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor
financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea
art.6.din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat (nr.398/2002) � procedură de urgenţă.

18.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.160/2000  privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
(nr.399/2002) � procedură de urgenţă.

19.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
(nr.413/2002) � procedură de urgenţă.

Comisia juridică şi-a început lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, examinând proiectul de Lege pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Florin Georgescu -
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii Oficiului
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, doamna Irina Georgescu -
subsecretar de stat, domnul Nicolae Craiu - subsecretar de star, domnul Nicolae Fuiorea -
director, precum şi  repezentanţii Ministerului Justiţiei, domnul Ioan Alexandru - secretar
de stat şi doamna Nicoleta Iliescu - director.

Reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor au făcut o amplă prezentare a obiectului proiectului de lege, după care
s-a trecut la dezbateri cu caracter general, exprimându-şi punctele de vedere atât
iniţiatorii, cât şi membrii celor două comisii.

De asemenea, deputaţii Florin Georgescu, Călin Popescu Tăriceanu, Nini
Săpunaru, etc. au adresat reprezentanţilor Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor întrebări referitoare la activitatea instituţiei, formulând şi
unele propuneri de îmbunătăţire a textului proiectului de lege.
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După discuţii preliminare, domnul deputat Ion Neagu a propus ca
dezbaterea pe articole a proiectului de lege să aibă loc într-o şedinţă ulterioară, urmând ca
reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor să
prezinte o serie de date statistice privind activitatea desfăşutată până în prezent. De
asemenea, s-a solicitat amânarea dezbaterilor pentru ca la şedinţă să poată fi prezent şi
preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. În
consecinţă, membrii celor două comisii au hotărât ca examinarea pe articole a proiectului
de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor să fie amânată pentru şedinţa
din săptămâna viitoare.

Şedinţa Comisiei juridice a continuat cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute la pct.5 şi 6, în fond, ale ordinii de zi.

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Ruxandra Florina Jipa -
vicepreşedintele comisiei.

După examinarea acestora, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, atât proiectul
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei nr.21/1991, cât şi proiectul de Lege pentru
ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate,
a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în
special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15
noiembrie  2000. În acest sens, Comisia juridică va întocmi rapoarte favorabile.

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au examinat iniţiativele
legislative prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi şi au hotărât avizarea favorabilă
a celor prevăzute la pct.1 şi 3 - 19.

În ceea ce priveşte propunerea legislativă pentru modificarea Legii
nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale,
prevăzută la pct.2, în avizare, în urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună respingerea acesteia.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.

La scurt timp după începerea lucrărilor, domnul deputat Adrian Căşunean
a solicitat verificarea cvorumului de lucru. Constatându-se că cele două comisii nu
întruneau cvorumul necesar desfăşurării şedinţei comune, s-a hotărât suspendarea
lucrărilor. Examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.2 - 4, în fond, pe ordinea de zi
va avea loc într-o şedinţă ulterioară.

VICEPREŞEDINTE,
dr. Ruxandra Florina Jipa


