PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 26.09.2002
Nr. 31/866

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 24 - 26 septembrie 2002.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 24 - 26 septembrie 2002.
Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat în zilele de
24 şi 25 septembrie, deputaţii: Ionel Olteanu şi Acsinte Gaspar, iar în ziua de 26
septembrie, deputaţii: Minodora Cliveti şi Ionel Olteanu.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu preşedintele comisiei.
A fost aprobată următoarea ordine de zi:
I.
ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind protecţia martorilor (nr.363/2002) –
procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat în domeniul insolvenţiei (nr.354/2002) – procedură de urgenţă.
3. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei
(nr.212/2002 – comun cu Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în
masă.
4. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
(nr.282/2002) – şedinţă comună, în ziua de 25 septembrie 2002, orele 1000, cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.75/1996 privind
stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează (nr.429/2002).
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.64/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive,
precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de
răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România (nr.406/2002).
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul
comunităţii şi închisorii contravenţionale (401/2002).
II.
ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul
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României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001 (nr.436/2002).
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii
2001 (partea a doua)- RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
(nr.435/2002).
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor
agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, urmare a fenomenelor meteorologice
nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002 (nr.442/2002).
4. Proiectul de Lege privind schimbarea denumirii comunei Viişoara,
judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun (nr.378/2002).
5. Proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a oraşului Beiuş,
judeţul Bihor (nr.379/2002).
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu,
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 (nr. 438/2002).
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete din
domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002 (nr.439/2002).
8. Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la
Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv la 6 iunie 2001,
la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,
adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru
instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii
Maritime la Londra la 5 decembrie 2000 (nr.441/2002).
9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit (nr.199/2002).
10. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din
mediul rural (nr.437/2002).
11. Propunerea legislativă privind controlul bolilor cu transmitere
sexuală (BTS) şi SIDA (nr.588/2001).
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de
asistenţă în domeniul securităţii nucleare - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19
decembrie 2001 (nr.433/2002).
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4
decembrie 2001 (nr.434/2002).
14. Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la
Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin
Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată
la Londra la 1 noiembrie 1974 (nr.440/2002).
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ANEXA LA ORDINEA DE ZI:
I.
ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 pentru
organizarea judecătorească (nr.345/2002) – restituit de plen pentru examinarea unor
amendamente.
II.
ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la
Societatea Comercială HORTICOLA - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor
Statului la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
(nr.443/2002) – procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24
iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova
referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la
Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17
ianuarie 2000 (nr.462/2002) – procedură de urgenţă.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn
abandonate pe şantierele de construcţii (nr.466/2002) – procedură de urgenţă.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului
de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea
Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" (nr.465/2002)
– procedură de urgenţă.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singură sursă a produselor şi
serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi
documentelor de legitimare ale poliţiştilor (nr.463/2002) – procedură de urgenţă.
În ziua de 24 septembrie, şedinţa a început cu examinarea iniţiativelor
legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare. După examinare, membrii
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a celor prevăzute la
pct.1 - 4, 6 - 10 şi 12 - 14, hotărând, de asemenea, să avizeze negativ proiectul de lege
prevăzut la pct.5.
În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind controlul bolilor cu
transmitere sexuală (BTS) şi SIDA, prevăzută la pct.11, s-a hotărât amânarea
dezbaterilor pentru zilele următoare.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind prevenirea şi
combaterea pornografiei, prevăzut la pct.3, în fond, al ordinii de zi.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului
Culturii şi Cultelor, domnul Ion Antonescu - secretar de stat.
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă a fost şi
ea sesizată cu dezbaterea în fond a acestui proiect de lege, alături de Comisia juridică.
În consecinţă, Comisia pentru cultură, examinând în şedinţă separată proiectul de
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lege, a transmis Comisiei juridice amendamentele adoptate de membrii comisiei.
Astfel, la Comisia juridică, s-a luat în dezbatere textul iniţial al proiectului de lege
împreună cu amendamentele transmise de Comisia pentru cultură.
În cursul dezbaterilor, au fost formulate oral amendamente de către
deputaţii: Ştefan Cazimir, Minodora Cliveti, Tamas Sandor şi Cornel Bădoiu, unele
dintre acestea fiind adoptate prin vot, altele respinse, iar altele retrase de către
iniţiatori.
La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au întrerupt examinarea
proiectului de de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei, urmând a fi
continuată în ziua de 26 septembrie.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind protecţia
martorilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.
Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat, doamna Nicoleta Iliescu consilier, precum şi al Ministerului de Interne, domnul Mihai Tătuţ - director adjunct
la Direcţia juridică.
După discuţii cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole a
iniţiativei legislative, concomitent cu examinarea amendamentelor Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, transmise prin avizul
său favorabil şi a amendamentelor formulate în cursul dezbaterilor de către deputaţii:
Ruxandra Florina Jipa, Emil Boc, Ştefan Cazimir, Ioan Timiş şi Cornel Ştirbeţ.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere referitoare la
aamendamentele propuse, atât reprezentanţii ministerelor interesate, cât şi deputaţii:
Ion Neagu, Marin Cristea, Angela Bogea, etc.
Prin supunere la vot, o parte dintre amendamente au fost adoptate, iar
altele respinse.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, s-a hotărât
suspendarea lucrărilor şi reluarea acestora în ziua următoare.

*
*

*

În ziua de 25 septembrie, au fost examinate proiectele de lege
prevăzute la pct.II, în avizare, pe anexa la ordinea de zi, fiind toate avizate favorabil.
S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind protecţia
martorilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.
După examinarea pe articole, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de Lege privind protecţia martorilor, cu amendamente admise şi
amendamente respinse, urmând a se întocmi raport favorabil în acest sens.
S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice,
persoanelor
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în
România, prevăzut pe ordinea de zi la pct.6, în fond.
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După examinare, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună
plenului Camerei Deputaţilor adoptatea proiectului de lege, urmând a se întocmi
raport favorabil.
De asemenea, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege
pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în
care nu se lucrează, prevăzut pe ordinea de zi la pct.5, în fond.
S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege cu privire la
reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţiei,
prevăzut la pct.2, în fond, fiind examinate, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Justiţiei, art.1 - 8 ale acestuia. La propunerea preşedintelui comisiei, domnul deputat
Ion Neagu, s-a hotărât amânarea dezbaterilor urmând a fi invitat la discuţii un expert
din cadrul Ministerului Justiţiei, care să prezinte unele lămuriri referitoare la art.9, al
proiectului de lege.
Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, examinând proiectul de Lege pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.4, în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii
Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Ioan Melinescu preşedinte, domnul Nicolae Fuiorea - director, domnii Dumitru Cismaru şi Drăgan
Gheorghe - membrii al Plenului, precum şi repezentanţii Ministerului Justiţiei,
doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi doamna Nicoleta Iliescu - director.
A fost continuată dezbaterea pe articole a proiectului de lege, dezbatere
începută în şedinţele anterioare. De asemenea, au fost examinate amendamentele
formulate în scris şi oral, în urma supunerii la vot, o parte dintre acestea fiind
adoptate, unele fiind respinse, iar altele retrase de către iniţiatorii lor.
Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima opiniile pro sau contra
amendamentelor propuse, reprezentanţii instituţiilor interesate, precum şi membrii
celor două comisii.
La finalul dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se
propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu amendamente admise şi respinse. În
acest sens, cele două comisii vor întocmi raport favorabil comun.
Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată, reluând
examinarea proiectului de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat în domeniul insolvenţiei, în prezenţa domnului Florian Caimac şef serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei.
Au fost propuse amendamente de către deputaţii: Ervin Szekely, Vasile
Moiş, Marin Cristea, Ioan Timiş, Ştefan Cazimir, unele dintre acestea, de natură
redacţională, fiind adoptate, prin vot, iar altele respinse sau retrase.
După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu 21 voturi "pentru" şi 1
"abţinere", să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre adoptare, proiectul de lege
cu amendamente admise şi respinse. În acest sens se va întocmi raport favorabil.

*
*

*

În ziua de 26 septembrie, lucrările şedinţei au început cu examinarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2002 privind
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regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi
închisorii contravenţionale, prevăzut pe ordinea de zi la pct.7, în fond.
După dezbateri, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei,
doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi doamna Maria Mariţescu - director,
membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor, spre adoptare, proiectul de lege cu amendamente respinse. În acest sens
se va întocmi raport favorabil.
S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind controlul
bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.11, în
avizare.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se acorde
aviz negativ acestei iniţiative legislative.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea şi completarea
Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, prevăzut la pct.I, în fond, pe
Anexa la ordinea de zi, retrimis la comisie de către plenul Camerei Deputaţilor, pentru
a fi reluate dezbaterile asupra prevederilor art.87 din Legea nr.92/1992.
Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi doamna Maria Mariţescu director.
Astfel, textul articolului vizat a fost examinat concomitent cu
amendamentele formulate de deputaţii Emil Boc, Ioan Timiş şi Adrian Căşunean.
Amendamentele formulate de Grupul parlamentar al U.D.M.R. nu au fost luate în
discuţie, întrucât vizau modificarea altor articole care nu făceau obiectul textului
pentru care proiectul de lege a fost restituit la comisie. Prin supunere la vot, unele
amendamente au fost adoptate, iar altele au fost respinse.
În concluzie, membrii comsiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre adoptare, proiectul de lege cu
amendamente admise şi respinse. În acest sens se va întocmi raport suplimentar.
Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
privind prevenirea şi combaterea pornografiei, prevăzut la pct.3, în fond, al ordinii de
zi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Culturii şi Cultelor, domnul Ion Antonescu - secretar de stat, iar din partea
Ministerului de Interne, domnul Tătuţ Mihai - director adjunct la Direcţia juridică.'
S-a continuat dezbaterea pe articole începută în şedinţa din 24
septembrie, concomitent cu examinarea amendamentelor formulate oral de către
deputaţii: Ştefan Cazimir, Minodora Cliveti, Tamas Sandor şi Cornel Bădoiu.
Prin vot, unele dintre acestea au fost adoptate, altele respinse sau
retrase de către iniţiatori.
După examinarea întregul proiect de lege, Comisia juridică urmează a
se întâlni în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură, pentru a elabora un
raport comun.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu
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