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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 3.12.2002
Nr. 630

R A P O R T
asupra proiectului 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.

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107  din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere  în fond, în procedură de urgenţă,
cu 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, trimis cu adresa nr.630 din  2 decembrie 2002, înregistrat
sub nr.31/1049 din  2 decembrie 2002.

Proiectul de  lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, la 26
noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din
Constituţia României.

Cu avizul nr.1409 din 6 noiembrie 2002, Consiliul
Legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă supusă
aprobării prin prezentul proiect de lege.

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul
nr.25/690 din 3 decembrie 2002.

Prin ordonanţa de urgenţă supusă aprobării se propune
prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de  urgenţă
a Guvernului nr.121/2001 până la data de 1 februarie 2003, în vederea
asigurării timpului necesar pentru  analizarea pachetului  legislativ în
domeniul protecţiei copilului, aflat în prezent în proces de elaborare.
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Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut
proiectul de lege în şedinţa din 3 decembrie 2002.

În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de
vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât în unanimitate de
voturi, să se propună plenului  Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi
adoptare 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 în forma adoptată de Senat la 26 noiembrie
2002.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul
de 25 membri ai comisiei.

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face
parte din categoria legilor ordinare.

               PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

        Prof. univ. dr. Ion NEAGU                       Carmen DUMITRIU

consilier
Dumitra Diaconu


