PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 04.11.2002
Nr. 31/948

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 28 - 31 octombrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 28 - 31 octombrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei (25),
absentând deputaţii: Ionel Olteanu şi Acsinte Gaspar - Grupul parlamentar al P.S.D.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu preşedintele comisiei.
A fost aprobată următoarea ordine de zi:
ÎN FOND:
1. 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.
2. 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).
3. Proiectul de Lege privind contenciosul administrativ (nr.465/1999).
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195/20 aprilie
2001 privind voluntariatul (nr.349/2002).
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului (nr.321/2002) – şedinţă comună cu Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare, în data de 30 octombrie 2002, orele
900.
6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998
privind regimul concesiunilor (nr.65/2002) ) – şedinţă comună cu Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare, în data de 30 octombrie 2002, orele 930.
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
(nr.260/2002).
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8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
(nr.262/2002).
9. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.112 din 25
noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de
locuinţe, trecute în proprietatea statului (nr.200/2002).
10. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie (nr.154/2002) – pentru şedinţa din 31 octombrie 2002, orele 900.
11. Propunerea legislativă privind protecţia victimelor violenţei în
familie (nr.118/2000) – pentru şedinţa din 31 octombrie 2002, orele 900.
12. Propunerea legislativă privind violenţa în familie (nr.671/2001) –
pentru şedinţa din 31 octombrie 2002, orele 900.
II. ÎN AVIZARE:
1. Propunerea legislativă privind stimularea deplasării persoanelor cu
handicap în locurile publice (nr.311/2002).
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
(nr.257/2002).
Şedinţa a început cu examinarea propunerilor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare, acestea fiind avizate negativ de către membrii
Comisiei juridice.
S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind conflictul de
interese în exercitarea unor funcţii publice şi a propunerii legislative privind conflictul
de interese în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public,
prevăzute pe ordinea de zi la pct.1, în fond, dezbaterile având loc în prezenţa
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi
doamna Maria Mariţescu - director, precum şi a iniţiatorilor, domnul deputat Andrei
Chiliman şi domnul deputat Ovidiu Drăgănescu.
La propunerea domnului deputat Ion Neagu - preşedintele comisiei, s-a
hotărât ca, atât iniţiativele legislative prevăzute la pct.1, în fond, cât şi 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, prevăzută pe ordinea de zi la pct.2, în fond, să fie
examinate concomitent deoarece vizează reglementarea aceluiaşi domeniu.
Iniţiatorul propunerii legislative menţionate mai sus, domnul deputat
Codrin Ştefănescu, deşi invitat să participe la dezbateri, nu a fost prezent.
După discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele de
vedere iniţiatorii, reprezentanţii instituţiilor interesate, precum şi membrii comisiei,
s-a hotărât, la solicitarea doamnei Cristina Tarcea - secretar de stat în Ministerul
Justiţiei, să se amâne dezabterile cu 3 săptămâni pentru ca iniţiatorii şi reprezentanţii
acestui minister să formuleze un punct de vedere comun. De asemenea, s-a hotărât
amânarea dezbaterilor pentru solicitarea unui punct de vedere al Guvernului referitor
la propunerea legislativă privind conflictul de interese în exercitarea funcţiilor şi
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demnităţilor publice şi de interes public, prevăzută pe ordinea de zi la pct.1, în fond.
S-a continuat cu examinarea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi
instituţiile publice, prevăzută pe ordinea de zi la pct.7, în fond.
La dezbateri a participat iniţiatorul acesteia, domnul deputat Metin
Cherchez, care a prezentat membrilor comisiei obiectul iniţiativei sale legislative.
Domnul deputat Ion Neagu a propus respingerea acesteia, deoarece
adoptarea unui asemenea at normativ ar veni în contradicţie cu prevederile
Constituţiei României. Domnul deputat a mai precizat că, la dezbaterile privind
revizuirea Constituţiei s-a pus în discuţie modificarea acesteia şi în sensul vizat prin
propunerea legislativă supusă dezbaterii.
Domnii deputaţi Gheorghe Firczak, Cornel Bădoiu, Ioan Timiş, Marin
Cristea au menţionat că, deşi sunt de acord cu obiectul propunerii legislative, nu pot
susţine adoptarea acesteia deoarece contravine prevederilor constituţionale.
În consecinţă, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună
plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi
instituţiile publice, în acest sens întocmindu-se raport de respingere.
S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi
instituţiile publice, prevăzută pe ordinea de zi la pct.8, în fond, în prezenţa
iniţiatorului acesteia, domnul deputat Mircea Costache.
La solicitarea iniţiatorului, membrii comisiei au fost de acord cu
amânarea dezbaterilor, urmând ca acestea să fie reluate după completarea iniţiativei
legislative cu observaţiile şi propunerile transmise de Consiliul Legislativ prin avizul
său favorabil.
Şedinţa a continuat cu examinarea propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei
juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului,
prevăzută pe ordinea de zi la pct.9, în fond.
La dezbateri a participat doamna deputat Carmen Dumitriu -iniţiatorul
propunerii legislative supusă dezbaterii, precum şi doamna Maria Mariţescu - director
la Ministerul Justiţiei.
Domnii deputaţi Ion Neagu, Cornel Bădoiu, Ervin Szekely şi Emil Boc
şi-au exprimat punctele de vedere potrivit cărora sunt de acord cu adoptarea
propunerii legislative, precizând că prevederile acesteia ar trebui corelate cu
prevederile Legii nr.10/2001. În acest sens, s-a propus amânarea dezbaterilor cu 2
săptămâni pentru a putea fi formulate amendamente.
La solicitarea domnului Ionel Fleşariu - secretar de stat în Ministerul
Administraţiei Publice, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de Lege privind contenciosul administrativ, prevăzut pe ordinea de zi la
pct.3, în fond. Reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice a adus la cunoştinţa
membrilor comisiei că un proiect de lege cu acelaşi obiect de reglementare se află în
prezent, spre aprobare, la Guvern.
Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, examinând poiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea şi
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completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului, prevăzut pe ordinea de zi la pct.5, în fond.
La dezbateri au participat reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare
şi Administrarea Participaţiilor Statului, domnul Iacob Zelenco - vicepreşedinte,
precum şi reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de
stat.
Membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege în şedinţe
separate, urmând ca în şedinţa în curs de desfăşurare să examineze numai textele
aflate în divergenţă. În consecinţă, s-a trecut la examinarea acestora. La dezbateri, au
luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere pro sau contra adoptării
amendamentelor celor două comisii, deputaţii Marin Cristea, Cornel Bădoiu, Carmen
Dumitriu, Cornel Ştirbeţ, Ioan Timiş, Vasile Moiş, Dan Radu Ruşanu, etc.
De asemenea, membrii comisiilor reunite au adresat unele întrebări
reprezentanţilor instituţiilor interesate, prezenţi la dezbateri în calitate de invitaţi.
Considerând că textul art.III din proiectul de lege ar trebui reformulat,
s-a hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezabterilor cu 2 săptămâni, urmând ca
reprezentanţii celor două instituţii să propună un text ce va fi supus dezbaterilor într-o
viitoare şedinţă comună.
Examinarea în şedinţă comună a propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, prevăzută la pct.6, în
fond, al ordinii de zi, a fost amânată deoarece iniţiatorul acesteia, domnul deputat
Ioan Miclea, deşi invitat, nu a putut participa la dezbateri.
Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată, examinând
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195/20 aprilie 2001 privind
voluntariatul, prevăzută pe ordinea de zi la pct.4, în fond.
Dezbaterile au avut loc în prezenţa iniţiatorului acesteia, domnul
deputat Vasile Predică, precum şi a reprezentantului Ministerului Tineretului şi
Sportului, doamna Nicoleta Diac.
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a menţionat că prevederile cuprinse în
iniţiativa legislativă supusă dezbaterii sunt deja reglementate în cuprinsul unui alt act
normativ, precizând că ar fi două soluţii pentru finalizarea procesului legislativ al
acesteia: respingerea propunerii legislative sau retragerea ei de către iniţiator.
Domnul deputat Vasile Predică, în calitate de iniţiator al propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.195/20 aprilie 2001 privind voluntariatul, a
adus la cunoştinţa membrilor Comisiei juridice că retrage iniţiativa legislativă,
urmând a formula o adresă în acest sens, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
Examinarea iniţiativelor legislative privind violenţa în familie,
prevăzute la pct.10, 11 şi 12, pe ordinea de zi, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă
ulterioară, deoarece unul dintre iniţiatori, doamna deputat Minodora Cliveti, nu a
putut participa la dezbateri, fiind prezentă la o altă activitate parlamentară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu
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