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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 15.05.2002
Nr. 31/510

S I N T E Z A
 lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 14 şi 15 mai 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în zilele  de 14 şi 15 mai  2002.

În ziua de 14 mai a.c., din numărul total al membrilor comisiei
(23), au absentat deputaţii: Carmen Dumitriu, Dobre Traian - Grupul
parlamentar al P.S.D., Bogea Angela, Hogea Vlad Gabriel, Moiş Vasile,
Stoian Mircea şi  Augustin Lucian Bolcaş - Grupul parlamentar al P.R.M.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Emil Boc-
vicepreşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
(nr.190/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind graţierea unor pedepse şi
înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni (nr.419/2001/2002)  - restituit de Senat
pentru reexaminare.

3. Proiectul de Lege privind protecţia martorilor (nr.236/2002)
� procedură de urgenţă.

4. Propunerea legislativă privind modificarea Legii
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (nr.651/2001).
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5. Propunerea legislativă privind protecţia copiilor în materia
adopţiei internaţionale (nr.373/2001).

6. Propunerea legislativă privind soluţionarea conflictelor prin
mediere (nr.508/2001).

7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului
(nr.69/1998/2002)  - restituit de Senat pentru reexaminare.

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.24/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei,
cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor � procedură de urgenţă -  (nr.
231/2002).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.39/2002 privind modificarea şi completarea articolului 3 din
Ordonanţa Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a
impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la
Bucureşti la 13 octombrie 1999 � procedură de urgenţă � (nr.232/2002).

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998
privind procedura falimentului băncilor � procedură de urgenţă �
(nr.233/2002).

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere
privind  cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin
proiecte cu aplicare comună între România şi Olanda, semnat la Haga, la 23
noiembrie 1999 � procedură de urgenţă � (nr.234/2002).

5. Proiectul de Lege privind stabilirea dobânzii de referinţă de
către Banca Naţională a României � procedură de urgenţă � (nr.235/2002).

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a
declaraţiilor pe venit pe anul 2001 � procedură de urgenţă  � (nr.237/2002).

7. Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice de către persoane fizice (nr.195/2002) � procedură
de urgenţă.
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Şedinţa a început cu examinarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul
Naţional Anticorupţie, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de stat,
doamnele Adina Vlăsceanu şi Alina Dorobanţ - directori, iar din partea
Ministerului Public, doamna Despina Maria Mihai - prim-adjunct al
procurorului general.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege pe articole,
concomitent cu dezbaterea amendamentelor formulate în scris de deputaţi.

Într-o şedinţă anterioară, membrii comisiei au hotărât că asupra
acestui proiect de lege se pot formula amendamente atât în scris, cât şi oral,
în cursul dezbaterilor. Potrivit acestei decizii, domnul deputat Cornel Bădoiu
şi-a exprimat intenţia de a propune oral amendamente.

Considerând că această modalitate de formulare a
amendamentelor îngreunează dezbaterile, membrii comisiei au hotărât ca
domnul deputat să formuleze, totuşi, în scris, amendamentele, urmând ca
acestea să fie luate în discuţie în şedinţa din ziua următoare.

În continuarea dezbaterilor, au luat cuvântul pentru a-şi exprima
punctele de vedere iniţiatorii celorlalte amendamente, reprezentanţii
instituţiilor interesate, precum şi alţi membri ai comisiei.

În urma supunerii la vot, unele amendamente au fost adoptate,
iar altele au fost respinse, cu majoritate de voturi.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, membrii comisiei
au hotărât ca examinarea proiectului de lege să se continue în şedinţa din
următoarea zi.

În ziua de 15 mai a.c., au fost prezenţi la lucrări 23 de deputaţi.
Viceliderul Grupului parlamentar al P.S.D. a împuternicit-o pe

doamna deputat Viorica Afrăsinei  să-l înlocuiască la lucrările şedinţei pe
domnul deputat Traian Dobre, aflat în imposibilitate de a se prezenta.

De asemenea, domnul deputat Valentin Vasilescu l-a înlocuit la
dezbateri pe domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Emil Boc-
vicepreşedintele comisiei.

În prezenţa reprezentantului Ministerului Public, doamna
Despina Maria Mihai -  prim-adjunct al procurorului general şi a
reprezentantului Ministerului Justiţiei, doamna Adina Vlăsceanu - director,
au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional
Anticorupţie, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.

Au fost examinate şi supuse la vot amendamentele formulate de
deputaţi, o parte dintre acestea fiind adoptate, cu majoritate de voturi, iar
altele fiind respinse.

Datorită programării şedinţei Comisiei pentru respectarea
obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei
(Comisia de monitorizare) la orele 14,00, lucrările Comisiei juridice au fost
încheiate, dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional
Anticorupţie urmând a fi continuate într-o şedinţă ulterioară.

Înainte de suspendarea lucrărilor, membrii comisiei au examinat
şi proiectele de lege prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi hotărând,
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativelor legislative
prevăzute la pct.1, 2, 4 - 6. În ceea ce priveşte proiectele de lege prevăzute la
pct.3 şi 7, în avizare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, ca examinarea
acestora să fie amânată pentru o şedinţă ulterioară.

De asemenea, dezbaterea iniţiativelor legislative prevăzute la
pct.2 - 7, în fond, ale ordinii de zi, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

VICEPREŞEDINTE,
Emil Boc


