PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 07.12.2002
Nr. 31/1077

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 3, 4 şi 5 decembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 3, 4 şi 5 decembrie 2002.
În zilele de 3 şi 4 decembrie, la lucrările şedinţei, din numărul total al
membrilor comisiei (25), a absentat domnul deputat Vasile Moiş - Grupul parlamentar
al P.R.M., iar în ziua de 5 decembrie, toţi membrii comisiei au fost prezenţi.
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 abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe (nr.605/2002) – procedură de urgenţă.
2. 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).
3. 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).
4. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul
veridicităţii acestora (nr.13/2002).
5.
Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002).
6. 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).
6.
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Codului
de procedură penală (nr.621/2001).
II.
ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în
îngrăşăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în
extravilan, în suprafaţă totală de până la 2,5 ha (nr.601/2002) – procedură de urgenţă.
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2. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru continuarea
privatizării Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii “Romtelecom” – S.A.
(nr.603/2002).
3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (nr.604/2002).
4. Proiectul de Lege privind aprobarea necesităţilor de infrastructură
de transport de interes naţional şi european (nr.602/2002)- procedură de urgenţă.
5. Propunerea legislativă privind manipularea cadavrelor umane şi
prelevarea organelor şi ţesuturilor de la
cadavre în vederea transplantului
(nr.357/2002).
ANEXA NR.1.
I.
ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.142/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată (nr.629/2002) – procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a
tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale (nr.630/2002) – procedură
de urgenţă.
3. Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri sau
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a
stării de război şi a aplicării Tratatului de pace între România şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (nr.631/2002) – procedură de urgenţă.
II.
ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2002 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa
Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România (nr.613/2002) –
procedură de urgenţă.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.128/2002 pentru modificarea art.15 din Ordonanţa Guvernului
nr.40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor
pentru acordarea de microcredite (nr.614/2002) – procedură de urgenţă.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare (nr.615/2002) – procedură de
urgenţă.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.135/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de
dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13
septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (nr.616/2002) – procedură de urgenţă.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.126/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome ''Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat” (nr.617/2002) – procedură de urgenţă.
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.178/2000 privind produsele cosmetice (nr.618/2002) – procedură de urgenţă.
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa Guvernului
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nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a
Medicamentului (nr.623/2002) – procedură de urgenţă.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.164/2002 privind plata obligaţiilor bugetare scadente la data de 25
decembrie 2002 (nr.625/2002) – procedură de urgenţă.
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere (nr.627/2002) –
procedură de urgenţă.
10.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor
Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară
activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti (nr.628/2002) – procedură de
urgenţă.
ANEXA Nr.2
I.
ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.13 la Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea
pedepsei cu moartea, încheiată la Vilnius la 3 mai 2002 (nr.607/2002).
II.
ÎN AVIZARE:
1.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republici Slovenia privind transportul maritim, semnat la
Bucureşti la 28 mai 2002 (nr.609/2002).
2. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
(nr.610/2002).
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul
României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în
Israel la 19 decembrie 1967 (nr.608/2002).
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului României şi
Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie
2002 (nr.611/2002).
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea agenţiilor cu
capital privat pentru construcţia de locuinţe (nr.632/2002).
6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Traian, judeţul
Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Griviţa (nr.612/2002).

*

*
*

În ziua de 3 decembrie, lucrările şedinţei au început cu examinarea
iniţiativelor legislative prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi, precum şi cele
prevăzute la pct.II, în avizare, pe anexa nr.1. După dezbateri, cu majoritate de voturi,
membrii comisiei le-au avizat favorabil.
S-a examinat, în prezenţa reprezentantului Guvernului, domnul deputat
Acsinte Gaspar - Ministru pentru relaţia cu Parlamentul, proiectul de Lege privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, prevăzut la pct.1, în fond.
După prezentarea obiectului proiectului de lege de către domnul
Ministru Acsinte Gaspar, membrii comisiei au solicitat unele lămuriri reprezentantului
Guvernului. Ulterior, s-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege,
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concomitent cu examinarea amendamentelor formulate în scris, de deputaţii Emil Boc
şi Angela Bogea.
În urma supunerii la vot, toate amendamentele au fost respinse, cu
majoritate de voturi.
După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, urmând a se întocmi în acest
sens raport favorabil cu amendamente respinse.
S-a continuat cu examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2002 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată,
prevăzut la pct.1, pe anexa nr.1 la ordinea de zi. După dezbateri, membrii comisiei au
hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestuia. În acest sens, se
va întocmi raport favorabil.
De asemenea, a fost examinat în fond şi proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.151/2002 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la
adopţiile internaţionale, prevăzut pe anexa nr.1 la ordinea de zi, la pct.2. Membrii
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea proiectului de lege menţionat mai sus, întocmindu-se raport favorabil în
acest sens.
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.5, în fond.
La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Alexe Costache Ivanov - secretar de stat, precum şi doamnele Nicoleta Iliescu şi Alina
Dorobanţ - consilieri.
A continuat dezbaterea pe articole, începută în şedinţele anterioare. De
asemenea, au fost examinate amendamentele formulate în scris sau oral de către
domnii deputaţi. Prin supunere la vot, unele amendamente au fost adoptate, cu
majoritate de voturi, altele au fost respinse.
Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere cu privire la
modificările propuse prin proiectul de lege şi prin amendamente, formulate asupra
Codului de procedură penală, atât reprezentanţii Ministerului Justiţiei, cât şi domnii
deputaţi Ion Neagu, Cornel Bădoiu, Cornel Ştirbeţ, Ionel Olteanu, etc.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, membrii comisiei au
hotărât suspentarea acestora, şedinţa fiind reluată în ziua următoare.
*

*
*
În ziua de 4 decembrie, membrii comisiei au examinat proiectul de
Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947, prevăzut pe anexa nr.1 la ordinea de zi, la pct.3, în fond.
Ca urmare a examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre adoptare, proiectul de lege
menţionat mai sus, urmând a se întocmi raport favorabil cu un amendament admis, al
Comisiei juridice.
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Şedinţa a continuat cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi, la pct.2, 3 şi 4, în fond, ce au ca obiect de reglementare controlul
averilor demnitarilor.
Potrivit prevederilor art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, datorită obiectului de reglementare comun, cele trei iniţiative legislative
au fost examinate concomitent, urmând a fi elaborat un singur raport.
La dezbateri au participat, reprezentantul Guvernului, domnul deputat
Acsinte Gaspar - Ministru pentru relaţia cu Parlamentul, membru al Comisiei juridice,
precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de
stat şi doamna Maria Mariţescu - director.
Înainte de începerea dezbaterilor, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a
propus amânarea examinării celor trei iniţiative legislative, urmând a fi dezbătute în
aceeaşi şedinţă în care va fi reexaminat şi proiectul de lege ce are ca obiect de
reglementare modificarea art.205 şi 206 din Codul penal, privind insulta şi calomnia.
De asemenea, a propus ca dezbaterile să aibă loc în prezenţa
reprezentanţilor mass-media.
Au luat cuvântul domnii deputaţi Ion Neagu, Acsinte Gaspar şi Lucian
Augustin Bolcaş pentru a se pronunţa împotriva adoptării propunerii domnului
deputat Cornel Ştirbeţ.
În urma supunerii la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost
respinsă, întrunind numai 2 voturi "pentru".
În consecinţă, după o scurtă prezentare a obiectului proiectului de lege
făcută de reprezentanţii instituţiilor interesate, s-a trecut la dezbaterea pe articole
concomitent cu examinarea amendamentelor formulate în scris sau oral.
Dezbaterile s-au purtat pe proiectul de lege adoptat de Senat, cele două
propuneri legislative cu acelaşi obiect de reglementare, aflate la începutul procesului
legislativ, urmând a fi examinate ca amendamente la proiectul de lege.
Prin supunere la vot, o parte dintre amendamentele formulate au fost
adoptate cu majoritate de voturi, unele au fost respinse, iar altele au fost retrase de
către iniţiatorii lor.
În timpul dezbaterilor asupra art.1, domnul deputat Lucian Augustin
Bolcaş a contestat votul domnului deputat Acsinte Gaspar, considerând că domnul
deputat fiind ministru pentru relaţia cu Parlamentul, poate susţine numai punctul de
vedere al Guvernului, neputându-se exprima în calitate de simplu membru al Comisiei
juridice.
Domnii deputaţi Ervin Zoltan Szekely, Emil Boc, Cornel Ştirbeţ,
Gheorghe Firczack şi Ion Neagu au opinat că, obiecţia domnului deputat Lucian
Augustin Bolcaş este pur speculativă, contravenind prevederilor Constituţiei şi
Regulamentului Camerei Deputaţilor.
În consecinţă, în urma supunerii la vot, cu 4 voturi "pentru" şi 10
"împotrivă", obiecţia de contestare a votului domnului deputat Acsinte Gaspar a fost
respinsă.
După suspendarea şedinţei pentru acordarea pauzei de masă, lucrările
comisiei au fost reluate la orele 15,00, continându-se cu examinarea prevederilor art.4
din proiectul de lege privind controlul averilor demnitarilor.
La examinarea art.4 alin.(2) din proiectul de lege au avut loc dezbateri
ample privind oportunitatea publicării în Monitorul Oficial al României a declaraţiei
de avere a demnitarilor.
Astfel, au fost examinate mai multe amendamente, după cum urmează:
1.
un amendament formulat în scris de domnul deputat Cornel Ştirbeţ, a
fost respins de membrii comisiei cu 6 voturi "pentru", 6 "împotrivă" şi 1 "abţinere";
2.
un amendament formulat în scris de domnul deputat Emil Boc, a fost
respins cu 6 voturi "pentru", 6 "împotrivă" şi 1 "abţinere";
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3.
un amendament prezentat oral, susţinut de domnul deputat Ervin
Szekely a fost retras de iniţiatorul lui, după dezbaterea în plenul comisiei,
4.
un amendament prezentat oral, susţinut de domnul deputat Emil Boc,
prin care se propune adoptarea art.4 alin.(2) în varianta iniţială a Guvernului, înainte
de a fi modificată de Senat. Acesta a fost adoptat cu 7 voturi "pentru", 4 "împotrivă" şi
2"abţineri".
După exprimarea votului, domnul deputat Acsinte Gaspar a contestat
votul asupra amendamentului adoptat, precizînd că varianta iniţială a Guvernului nu
mai poate fi examinată după modificarea ei la Senat, Comisia juridică a Camerei
Deputaţilor fiind investită cu dezbaterea proiectului de lege în forma adoptată de
Senat. De asemenea, a precizat că, pentru a putea susţine textul din varianta iniţială a
Guvernului ca amendament, domnul deputat Emil Boc ar fi trebuit să-l formuleze în
scris.
Domnul deputat Cornel Ştirbeţ a luat cuvântul pentru a preciza că, în
opinia sa, a doua Cameră sesizată cu dezbaterea unui proiect de lege, examinează, în
primul rând, forma iniţială transmisă de Guvern şi apoi forma adoptată de prima
Cameră.
Domnul deputat Ervin Szekely a amintit colegilor săi că, la Comisia
juridică formularea amendamentelor oral, în timpul dezbaterilor, este permisă,
precizând că această hotărâre s-a luat de către plenul comisiei. În consecinţă, domnul
deputat Ervin Szekely, susţinut de domnul deputat Emil Boc, a concluzionat că votul
asupra amendamentului adoptat este valabil.
Au luat cuvântul pentru a propune supunerea la vot şi a art.4 alin.(2) în
varianta adoptată de Senat, domnii deputaţi Gheorghe Firczack şi Adrian Căşunean,
propunere ce a fost respinsă, deoarece textul alin.(2) fusese deja adoptat, prin
amendamentul domnului deputat Emil Boc.
A mai luat cuvîntul domnul deputat Marin Cristea care a propus
suspendarea lucrărilor şi reluarea acestora în şedinţa din ziua următoare, urmând ca
membrii comisiei să examineze incidentul de procedură apărut.
Propunerea menţionată mai sus a fost adoptată de membrii comisiei.

*

*
*

În ziua de 5 decembrie, lucrările şedinţei au început cu examinarea
proiectelor de lege prevăzute spre avizare, la pct.II, al anexei nr.2 la ordinea de zi. În
urma examinării, toate au fost avizate favorabil, cu majoritate de voturi.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Protocolului nr.13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiată la Vilnius la 3 mai
2002, prevăzut la pct.1, în fond, al anexei nr.2 la ordinea de zi.
După dezbateri, membrii comisiei au hotărât să propună plenului
Camerei Deputaţilor, adoptarea acestuia, urmând a se întocmi raport favorabil.
În continuare, au fost reluate dezbaterile asupra iniţiativelor legislative
privind declararea averilor demintarilor, prevăzute la pct.2, 3 şi 4, în fond, pe ordinea
de zi.
La dezbateri au participat, reprezentantul Guvernului, domnul deputat
Acsinte Gaspar - Ministru pentru relaţia cu Parlamentul, membru al Comisiei juridice,
precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de
stat şi doamna Maria Mariţescu - director.
Înainte de începerea examinării pe articole, domnul deputat Ion Neagu
- preşedintele comisiei a amintit membrilor acesteia că, în ziua precedentă, dezbaterile
s-au purtat pe proiectul de lege în forma adoptată de Senat, iar la art.4 alin.(2) a fost
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adoptat un amendament formulat oral, de domnul deputat Emil Boc, acesta constând
în varianta iniţială din proiectul de lege propus de Guvern. De asemenea, domnul
preşedinte a precizat că, la Comisia juridică, prin hotărârea membrilor săi, se acceptă
prezentarea amendamentelor oral, în timpul dezbaterilor. În concluzie, domnul
preşedinte a solicitat membrilor comisiei să se exprime dacă consideră că este necesar
să se schimbe modul de lucru cu privire la formularea amendamentelor.
Au mai luat cuvântul, domnii deputaţi Cornel Bădoiu, Ervin Szekely,
Vasile Moiş, Emil Boc, etc. care au menţionat că, în opinia dumnealor, modul de
lucru abordat în Comisia juridică s-a dovedit a fi productiv, neexistând motive pentru
a fi modificat.
Domnii deputaţi Adrian Căşunean şi Ionel Olteanu s-au pronunţat
pentru formularea amendamentelor în scris, în scopul simplificării dezbaterilor în
plenul comisiei.
Domnul preşedinte Ion Neagu a supus la vot propunerea de menţinere
a aceluiaşi mod de lucru la şedinţele comisiei. Prin supunere la vot, propunerea a fost
adoptată cu 11 voturi "pentru", 4 "împotrivă" şi 1 "abţinere".
În consecinţă, s-a continuat examinarea pe articole a iniţiativelor
legislative privind declararea averilor demnitarilor, concomitent cu examinarea
amendamentelor formulate în scris sau oral de către domnii deputaţi.
Au luat cuvântul pentru a se pronunţa impotriva sau pentru susţinerea
amendamentelor, atât reprezentanţii instituţiilor interesate, cât şi deputaţii: Emil Boc,
Ion Neagu, Ionel Olteanu, Vasile Moiş, Marin Cristea, Ruxandra Florina Jipa, Ervin
Szekely, Gheorghe Firczack, etc.
Prin supunere la vot, o parte dintre amendamentele formulate au fost
adoptate cu majoritate de voturi, unele au fost respinse, iar altele au fost retrase de
către iniţiatorii lor.
La un moment dat, constatându-se că nu mai este întrunit cvorumul de
lucru într-o comisie permanentă a Parlamentului, domnul deputat Ion Neagu,
preşedintele comisiei a suspendat lucrările, urmând a fi reluate într-o şedinţă
ulterioară.

PREŞEDINTE,
prof. univ. dr. Ion Neagu
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