PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 12.12.2002
Nr. 31/1113

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 10 şi 11 decembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 10 şi 11 decembrie 2002.
În ziua de 10 decembrie, la lucrările şedinţei, din numărul total al
membrilor comisiei (25), au absentat deputaţii: Ionel Olteanu, Acsinte Gaspar Grupul parlamentar al P.S.D. şi Gheorghe Firczak - Grupul paralmentar al
minorităţilor naţionale, iar în ziua de 11decembrie, au absentat deputaţii Ionel
Olteanu, Adrian Vlad Căşunean - Grupul parlamentar al P.S.D. şi Gheorghe Firczak Grupul paralmentar al minorităţilor naţionale.
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 şi completarea Legii
nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii (nr.474/2001/2002)
– restituit de Senat pentru o nouă dezbatere.
5. Proiectul de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Codului de
procedură penală (nr.385/1999/2002) ) – restituit de Senat pentru o nouă dezbatere.
6. 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).
7. 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).
8. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul
veridicităţii acestora (nr.13/2002).
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9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile
de transport feroviar şi cu metroul (nr.24/2000).
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului 14 alin.(1) din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
nr. 3 din 22 februarie 2000 (nr.116/2002).
11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.144/2000 cu privire la acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în
localităţile rurale aflate în zonele montane (nr.243/2002).
12. Propunerea legislativă privind asistenţa judiciară gratuită
(nr.355/2002).
13. 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).
14. Propunerea legislativă privind ortografierea numelor şi prenumelor
persoanelor ale căror acte de stare civilă au fost traduse în altă limbă decât cea
maternă (nr.188/2002).
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii,
precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală (nr.270/2002) –
reexaminare solicitată de Preşedintele României.
16. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească cu modificările şi completările
ulterioare (nr.275/2001).
17. Propunerea legislativă privind modificarea articolelor 169 şi 298
din Codul Penal (nr.66/2002).
II.
ÎN AVIZARE:
1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Horodnic de
Sus, judeţul Suceava (nr.449/2002).
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea comunei Şerbăuţi,
judeţul Suceava (nr.448/2002).
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea art.4 din Ordonanţa Guvernului
nr.44/1997 privind transporturile rutiere (nr.644/2002);
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Melana IV - S.A.
sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor (nr.645/2002);
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea
Naţională a Petrolului "PETROM" - S.A. (nr.646/2002).
În ziua de 10 decembrie, lucrările şedinţei au început cu examinarea
proiectelor de lege prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare.
După dezbateri, acestea au fost avizate favorabil, cu majoritate de
voturi, de către membrii comisiei.
S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu
sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii, prevăzut pe ordinea de zi la pct.4, în fond. Această iniţiativă legislativă a
fost restituită de Senat pentru o nouă dezbatere.
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După examinarea întregii documentaţii şi ca urmare a punctelor de
vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a constatat că în Ordonanţa Guvernului
nr.55/2002, aprobată prin Lege nr.641/2002, s-a prevăzut în mod expres, abrogarea
Legii nr.82/1999, lege a cărei modificare şi completare se propune prin proiectul de
lege supus dezbaterii. În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii
contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi
în folosul comunităţii, ca rămas fără obiect. În acest sens, se va întocmi raport de
respingere.
S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru modificarea
Codului penal şi a Codului de procedură penală, prevăzut la pct.5, în fond, pe ordinea
de zi, restituit de Senat pentru o nouă dezbatere.
După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, având în
vedere faptul că acesta a rămas fără obiect, întrucât dispoziţiile sale au fost incluse în
diferite acte normative emise în perioada 2000-2002. Prin urmare, se va întocmi
raport de respingere.
S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.144/2000 cu privire la acordarea de facilităţi persoanelor care au
domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.11, în fond.
La dezbateri au participat: domnul deputat Alexandru Pereş - Grupul
parlamnetar al P.D., în calitate de iniţiator, precum şi domnul Radu Rey - consilier al
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
Au luat cuvântul pentru a-şi prezenta punctele de vedere, atât
iniţiatorul şi reprezentantul instituţiei interesate, cât şi domnii deputaţi Emil Boc,
Tamas Sandor, Cornel Ştirbeţ, Ion Neagu, etc.
La finalul dezabterilor, s-a hotărât, cu 4 voturi "pentru", 5 "împotrivă"
şi 2 "abţineri", să se propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.144/2000 cu privire la
acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în
zonele montane. În acest sens, se va întocmi raport de respingere.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, s-a hotărât
continuarea dezbaterilor în şedinţa din ziua următoare.

*
*

*

În ziua de 11 decembrie, şedinţa a început cu examinarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea articolului 14 alin.(1) din Legea privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului nr. 3 din 22 februarie 2000, prevăzută pe
ordinea de zi la pct.10, în fond.
La dezbateri au participat iniţiatorul propunerii legislative, domnul
deputat Anton Ionescu, precum şi reprezentantul Guvernului, domnul deputat Acsinte
Gaspar - ministru pentru relaţia cu Parlamentul.
La solicitarea domnului deputat Acsinte Gaspar - ministru pentru
relaţia cu Parlamentul, dezbaterile au fost amânate cu o săptămână pentru primirea
punctului de vedere al Guvernului asupra unui amendament formulat oral, de către
domnul deputat Cornel Bădoiu.
S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind asistenţa
judiciară gratuită, prevăzută pe ordinea de zi la pct.12, în fond.
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La dezbateri au participat iniţiatorii acesteia, doamna deputat Bondi
Gyongyke şi domnul deputat Ervin Zoltan Szekely, precum şi reprezentantul
Guvernului, domnul deputat Acsinte Gaspar - ministru pentru relaţia cu Parlamentul.
După o scurtă prezentare a obiectului iniţiativei legislative făcută de
iniţiatori, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere membrii comisiei şi
reprezentantul Guvernului.
Astfel, deputaţii Ion Mogoş, Emil Boc, Minodora Cliveti, Ion Neagu şi
Cornel Bădoiu au apreciat că o asemenea iniţiativă legislativă este oportună, însă
aplicarea prevederilor ei în practică, în momentul actual, ar produce o serie de efecte a
căror soluţionare nu a fostprevăzută în cuprinsul propunerii legislative. În consecinţă,
în opinia deputaţilor mai sus menţionaţi, dacă se doreşte promovarea unei asemenea
iniţiative legislative este necesară o amplă amendare a textului acesteia.
Domnul deputat Ion Mogoş a opinat că problema ce se doreşte a fi
rezolvată prin propunerea legislativă supusă dezbaterii, ar putea fi soluţionată prin
formularea unei iniţiative legislative care să vizeze modificarea art.82 alin.(2) din
Legea nr.51/1995.
După exprimarea tuturor punctelor de vedere, domnul deputat Ervin
Szekely, în calitate de iniţiator, a propus amânarea dezbaterilor, urmând ca în perioada
următoare să prezinte membrilor comisiei au nou text îmbunătăţit, al propunerii
legislative. De asemenea, la propunerea doamnei deputat Minodora Cliveti s-a hotărât
să se solicite şi un nou punct de vedere al Guvernului referitor la noul text al
propunerii legislative. În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu 7 voturi "pentru"
şi 6 "împotrivă", amânarea dezbaterilor.
Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor
fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, prevăzut pe
ordinea de zi la pct.9, în fond.
La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, domnul Constantin Onoiu - director general
adjunct şi doamna Eugenia Popescu - director general adjunct, precum şi
reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Maria Mariţescu - director.
Membrii comisiei au examinat pe articole proiectul de lege,
concomitent cu examinarea amendamentelor transmise prin avizul său favorabil, de
către Comisia pentru industrii şi servicii.
La finalul dezbaterilor, membrii comsiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi
sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu
metroul, cu amendamente admise. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu
amendamente admise.
Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, examinarea
iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.1 - 3, 6 - 8, 13 - 17, în fond, a
fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion NEAGU
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