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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 26 şi 27 noiembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 26 şi 27 noiembrie 2002.
La lucrările şedinţei, din numărul total al membrilor comisiei (25), nu
au fost prezenţi deputaţii: Acsinte Gaspar şi Ionel Olteanu - 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:
I. ÎN FOND:
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 completare a Codului de
procedură penală (nr.621/2001).
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a
unor persoane cu funcţii de conducere (nr.567/2002).
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1996
privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici
şi a unor persoane cu funcţii de conducere (nr.256/2002).
6. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul
veridicităţii acestora (nr.13/2002).
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
nr.3 din 22 februarie 2000 (nr.116/2002).
8. 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).
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura
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reorganizării judiciare şi a falimentului (nr.321/2002) – şedinţă comună cu Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare.
10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998
privind regimul concesiunilor (nr.65/2002) ) – şedinţă comună cu Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare.
11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind
regimul străinilor în România (nr.445/2002).
II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind regimul serviciului universal şi drepturile
utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
(nr.583/2002).
2. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/1997 privind transporturile (nr.287/2002).
3. Propunerea legislativă privind administrarea şi exploatarea căilor
ferate române (nr.302/2002).
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie cu modificările ulterioare (nr.324/2002).
Comisia juridică şi-a început lucrările cu dezbaterea 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 proiectului de lege
prevăzut la pct. 1, în avizare, din ordinea de zi.
În ceea ce priveşte, propunerile legislative prevăzute la pct. 2, 3 şi 4
înscrise pe ordinea de zi la pct.II, în avizare, în urma dezbaterilor s-a hotărât
respingerea acestora, avându-se în vedere avizele Consiliului Legislativ, punctele de
vedere transmise de Guvernul României, precum şi concluziile membrilor comisiei ca
urmare a opiniilor exprimate cu ocazia dezbaterilor.
Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege
privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi
speciale (nr.380/2002), prevăzut la pct. 1, în fond, pe ordinea de zi, concomitent cu
discutarea propunerilor legislative prevăzute la pct. 2 şi 3 de pe ordinea de zi, care, de
asemenea, vizează modificarea Codului de procedură penală.
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna
Rodica Mihaela Stănoiu - ministru, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi
doamna Nicoleta Iliescu - consilier, iar din partea Ministerului de Interne, domnul
Pavel Abraham - secretar de stat şi domnul Constatin Manoloiu - consilier. La
examinarea pe articole a proiectului de lege s-au dezbătut şi amendamentele depuse în
scris sau formulate verbal de către membrii comisiei. Au luat cuvântul, spre a-şi
exprima punctele de vedere pentru îmbunătăţirea textelor supuse dezbaterii, atât
membrii comisiei, cât şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului de
Interne.
Având în vedere complexitatea materialului supus dezbaterii, s-a
hotărât ca examinarea pe articole a proiectului de lege să continue şi în şedinţele
ulterioare.
În continuarea lucrărilor comisiei s-a trecut la examinarea proiectului
de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România.
Obiectul iniţiativei legislative îl constituie completarea Legii nr. 123/2001 privind
regimul străinilor în România cu prevederi referitoare la interzicerea intrării şi şederii
pe teritoriul României a străinului cu privire la care există date certe că a săvârşit sau
a participat la săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unei crime de
război sau crime contra umanităţii. De asemenea, pentru asigurarea controlului
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judecătoresc cu privire la luarea acestor măsuri, proiectul de lege prevede şi dreptul
străinului de a le contesta în faţa instanţei de contencios administrativ.
La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitaţi,
din partea Ministerului Justiţiei doamna Cristina Tarcea - secretar de stat, doamna
Nicoleta Iliescu - consilier, iar din partea Ministerului de Interne domnul Ion
Gherghinoiu - consilier.
În urma examinării, cu majoritate de voturi, s-a hotărât să se propună
Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, menţionat
mai sus, în forma adoptată de Senat.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a continuat lucrările, în
şedinţă comună cu Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în
vederea examinării iniţiativelor legislative prevăzute la pct. 9 şi 10, în fond, pe
ordinea de zi.
La dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, prevăzut la pct. 9, au participat în
calitate de invitaţi din partea Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar
de stat şi doamna Nicoleta Iliescu - consilier, iar din partea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, domnul Iacob Zelenco - secretar
de stat. În curpinsul ordonanţei Guvernului, supusă aprobării, prin prezentul proiect
de lege, se urmăreşte eliminarea confuziilor şi deficienţelor sesizate în practică,
precum şi introducerea unor soluţii mai eficiente pentru derularea cu celeritate a
procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.
După examinarea proiectului de lege şi a amendamentelor formulate,
membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate, să-l propună plenului Camerei
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare. În acest sens, urmează a se întocmi, raport
favorabil cu amendamente.
Şedinţa comună a continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, prevăzute la pct. 10, în
fond, pe ordinea de zi, în prezenţa iniţiatorului, domnul deputat Ioan Miclea.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu unele prevederi care să permită
investitorilor să le fie concesionate terenurile proprietate publică sau privată a statului
pe care au realizat construcţii definitive fără licitaţie publică, prin negociere directă cu
consiliile locale.
Avându-se în vedere opiniile exprimate cu ocazia dezbaterilor asupra
propunerii legislative şi ca urmare a examinării avizului Consiliului Legislativ,
precum şi a punctului de vedere transmis de Guvernul României, membrii celor două
comisii, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea acesteia.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, examinarea iniţiativelor
legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.4, 5, 6, 7 şi 8, în fond, a fost amânată
pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion NEAGU
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