PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 18.10.2002
Nr. 31/930

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 14 - 17 octombrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 14 - 17 octombrie 2002.
În ziua de 14 octombrie, din numărul total al membrilor comisiei (24),
au absentat deputaţii: Traian Dobre, Ştefan Cazimir, Ioan Timiş, Acsinte Gaspar Grupul parlamentar al P.S.D. şi Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M.
Şedinţa comisiei din data de 14 octombrie, s-a desfăşurat concomitent
cu lucrările plenului Camerei Deputaţilor, ca urmare a solicitării comisiei, aprobată de
Comitetul ordinii de zi.
În zilele de 15 - 17 octombrie, din numărul total al membrilor comisiei
(25), au absentat deputaţii: Traian Dobre, Ştefan Cazimir, Ioan Timiş, Acsinte Gaspar
- Grupul parlamentar al P.S.D. şi Vasile Moiş - Grupul parlamentar al P.R.M.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu preşedintele comisiei.
A fost aprobată următoarea ordine de zi:

1630.

I.
ÎN FOND:
A. Pentru şedinţa comisiei din ziua de 14 octombrie 2002, orele

1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului de
procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002).
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, a Legii
nr.56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr.54/1993 pentru organizarea
instanţelor şi parchetelor militare (nr.374/2001).
3. Propunerea legislativă de modificare şi completară a Codului de
procedură penală (nr.621/2001).
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B. Pentru şedinţa comisiei din zilele de 15 octombrie 2002, orele
şi de 16 octombrie 2002, orele 900.

1. Proiectul de Lege privind contenciosul administrativ (nr.465/1999).
2. Proiectul de Lege privind conflictul de interese în exercitarea unor
funcţii publice şi propunerea legislativă privind conflictul de interese în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public (nr.385 şi 388/2002)- procedură
de urgenţă.
3. Propunerea legislativă privind interdicţia pentru managerii,
salariaţii, cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor până la gradul
III din instituţiile de stat, regii şi societăţii comerciale unde statul român este acţionar
unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau
complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat (nr.50/2002).
4. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei
(nr.212/2002) – şedinţă comună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă, în ziua de miercuri 16 octombrie 2002, orele 900.
5. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea
pornografiei pedofile săvârşită prin intermediul reţelelor informatice (nr.360/2002) –
şedinţă comună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în
ziua de miercuri 16 octombrie 2002, orele 900.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
(nr.460/2002).
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195/20 aprilie
2001 privind voluntariatul (nr.349/2002).
II.

ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul
Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu
privire la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea
şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa
(EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (nr.490/2002).
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale (nr.480/2002).
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Paleu, judeţul Bihor
(nr.483/2002).
4. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
(nr.482/2002).
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Tămăşeu, judeţul
Bihor (nr.484/2002).
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (nr.481/2002).
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea
Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală
şi de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000 (nr.506/2002).
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ANEXA la ordinea de zi:
I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de
înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie
2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la
Bucureşti la 24 septembrie 2002. (nr.511/2002) - procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul
comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea
unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor (nr. 526/2002) - procedură de urgenţă.
II. ÎN AVIZARE:
1.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
( nr. 512/2002) - procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(nr.510/2002) - procedură de urgenţă.

Şedinţa a început cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestora.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, prevăzut pe ordinea
de zi la pct.A 1, în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, doamnele Cristina Tarcea - secretar de stat, Nicoleta Iliescu şi Alina
Dorobanţ - consilieri, iar din partea Ministerului de Interne, domnul Constantin
Manoloiu - consilier.
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 examinarea
amendamentelor formulate în scris sau oral de deputaţi.
Prin supunere la vot, unele amendamente au fost adoptate, iar altele au
fost respinse sau retrase de către iniţiatorii lor.
La dezbateri, au luat cuvântul pentru a susţine amendamentele propuse
sau pentru a se pronunţa împotriva adoptării lor, deputaţii:Ion Neagu, Emil Boc,
Cornel Ştirbeţ, Cornel Bădoiu, etc.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor în comisie, s-a hotărât
continuarea dezbaterilor în ziua următoare.
Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, examinând proiectul de Lege
privind prevenirea şi combaterea pornografiei, prevăzut la pct.B 4, pe ordinea de zi,
cu a cărui dezbatere în fond au fost sesizate ambele comisii.
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La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Ion Antonescu secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor.
Au fost examinate prerapoartele întocmite în şedinţe separate de către
cele două comisii, convenindu-se prin vot, asupra textelor aflate în divergenţă.
Au luat cuvântul, pentru a-şi prezenta opiniile pro sau contra
amendamentelor propuse, deputaţii: Ion Neagu, Mihai Mălaimare, Ionel Olteanu, Ioan
Onisei, Emil Boc, Cornel Ştirbeţ, Lia Olguţa Vasilescu, etc., precum şi reprezentantul
Ministerului Culturii şi Cultelor.
La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de
Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei, urmând a se întocmi în acest
sens, raport comun favorabil, cu amendamente admise şi respinse.
Şedinţa comună s-a continuat cu examinarea propunerii legislative
pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei pedofile săvârşită prin intermediul
reţelelor informatice, prevăzută pe ordinea de zi la pct.B 5, în fond.
După examinare, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative
menţionată mai sus, urmând a se întocmi în acest sens, raport comun de respingere.
Comisia juridică şi-a continat dezbaterile în şedinţă separată,
examinând proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului de
procedură penală şi a unor legi speciale, prevăzut pe ordinea de zi la pct.A 1, în fond,
în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului de Interne.
Înainte de începerea examinării, domnul deputat Ion Neagu presedintele comisiei, a propus membrilor acesteia amânarea dezbaterilor asupra
acestui proiect de lege până la finalizarea lucrărilor privind revizuirea Constituţiei
României. În opinia domnului deputat, modificarea Codului de procedură penală ar
trebui să se facă după revizuirea Constituţiei, pentru ca prevederile acestora să poată fi
corelate. În acest sens, domnul deputat Ion Neagu a solicitat şi un punct de vedere al
instituţiilor interesate.
Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea prezentată şi în
consecinţă, examinarea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea
Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, precum şi a propunerii legislative
privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992
pentru organizarea judecătorească, a Legii nr.56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi
a Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare şi a
propunerii legislative de modificare şi completară a Codului de procedură penală,
prevăzute pe ordinea de zi, la pct.A 1, 2 şi 3, a fost amânată pentru o şedinţă
ulterioară.
Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea
Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi
aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul
Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002, prevăzut la
pct.1, în fond, al anexei la ordinea de zi.
Cu dezbaterea în fond a acestui proiect de lege a fost sesizată şi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care a transmis
Comisiei juridice un preraport, adoptând proiectul de lege menţionat mai sus în forma
prezentată de iniţiator.
Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului Ministerului de
Interne, domnul Mihai Tătuţ - consilier.
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În urma examinării proiectului de lege, precum şi a preraportului
Comisiei pentru apărare, Comisia juridică a hotărât şi ea adoptarea iniţiativei
legislative supusă dezbaterii în forma prezentată de iniţiator. În consecinţă, s-a
hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
proiectului de lege menţionat mai sus, urmând a se întocmi în acest sens raport comun
favorabil.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990
privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001
privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea
funcţionării comercianţilor, prevăzut pe anexa la ordinea de zi, la pct.2, în fond.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii
Ministerului Justiţiei.
După dezbateri cu caracter general, privind oportunitatea adoptării
acestui proiect de lege, s-a trecut la examinarea pe articole, concomitent cu
examinarea amendamentelor prezentate oral, în cursul dezabterilor, de către deputaţi.
Au luat cuvântul pentru a-şi exprima opiniile privind necesitatea
adoptării unui asemenea act normativ, pentru a solicita unele lămuriri reprezentanţilor
Ministerului Jusitiţiei sau pentru a formula amendamente, deputaţii: Cornel Ştirbeţ,
Ervin Szekely, Ruxandra Florina Jipa, Gheorghe Firczak, Cornel Bădoiu, Ionel
Olteanu, Ion Neagu, etc.
Ca urmare a supunerii la vot, toate amendamentele propuse au fost
respinse.
La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii
nr.26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi
autorizarea funcţionării comercianţilor. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu
amendamente respinse.
S-a continuat cu examinatea proiectelor de lege prevăzute pe anexa la
ordinea de zi, la pct.1 şi 2, în avizare.
În urma dezbaterilor, atăt proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române", cât şi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au
fost avizate favorabil, cu majoritate de voturi.
Examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.B
1 -3 şi 6 -7, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu
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