
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 3.06.2002
Nr. 31/565

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

din zilele de 28 şi 29 mai 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 28 şi 29 mai 2002.

În ziua de 28 mai a.c., din numărul total al membrilor comisiei (23), au
absentat deputaţii Carmen Dumitriu - Grupul parlamentar al P.S.D., Negoiţă Liviu
Gheorghe - Grupul parlamentar al P.D., Augustin Lucian Bolcaş şi Mircea Stoian -
Grupul parlamentar al P.R.M.,iar în ziua de 29 mai a.c. nu au fost absenţi.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel Olteanu  -
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:

1. Propunerea legislativă privind Legea partidelor politice
(nr.54/2002).

2. Propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a  campaniilor electorale (nr.491/2001).

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr.314/2001 pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale (nr.197/2002).

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Cehă privind cooperarea în combaterea  criminalităţii organizate, a
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a
altor infracţiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001(nr.241/2002).

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu
privire la actele de stare civilă (nr.651/2001).

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

7. Proiectul de Lege privind protecţia martorilor (nr.236/2002) �
procedură de urgenţă.
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8. 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. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a
Legii petrolului nr.134/1995 (nr.254/2002) � procedură de urgenţă.

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul
Suceava (nr.255/2002).

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (nr.248/2002).

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de
reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de
risc seismic şi care prezintă pericol public (nr.266/2002) � procedură de urgenţă.

5.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.52/2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată
aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe
valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de
persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie
generală a 100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din
Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi
Banca Paribas - Franţa,  contractat cu garanţia statului (nr.267/2002) � procedură de
urgenţă.

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute pe ordinea de zi, la pct.II, în avizare, acestea fiind avizate favorabil, cu
majoritate de voturi.

S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind Legea
partidelor politice, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.1, în fond.

La dezbateri a participat, din partea iniţiatorilor, domnul senator
Mircea Toader Iustian - Grupul parlamentar al P.N.L., care a făcut o succintă
prezentare a iniţiativei legislative supusă dezbaterii şi a răspuns întrebărilor formulate
de membrii comisiei.

De asemenea, au avut loc discuţii cu caracter general la care şi-au
expus punctele de vedere deputaţii: Emil Boc, Acsinte Gaspar, Ionel Olteanu, Ştefan
Cazimir, Cornel Bădoiu, Ervin Szekely, etc.

Ca urmare a exprimării intenţiei domnului deputat Cornel Bădoiu de a
formula amendamente în cursul dezbaterilor, domnul deputat Emil Boc a propus
amânarea dezbaterilor cu o săptămână, urmând ca în acest timp să fie prezentate în
scris amendamente. Domnul deputat Acsinte Gaspar a reamintit membrilor comisiei
că această iniţiativă legislativă a fost prevăzută pe ordinea de zi a comisiei şi în
săptămânile precedente, dezbaterea ei fiind amânată de mai multe ori. În opinia
domnului deputat Acsinte Gaspar, nu se justifica, deci, amânarea dezbaterilor pentru
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încă o săptămână, întrucât deputaţii care intenţionau să formuleze amendamente au
avut posibilitatea să o facă în săptămânile anterioare.

În urma supunerii la vot, cu 9 voturi "pentru", 5 "împotrivă" şi 1
"abţinere", examinarea propunerii legislative privind Legea partidelor politice a fost
amânată cu o săptămână, urmând ca în acest timp să se depună amendamente.

Deoarece propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a  campaniilor electorale, prevăzută pe ordinea de zi la pct.2, în fond, se
află într-o situaţie similară, membrii comisiei au adoptat aceeaşi soluţie procedurală
de amânare a dezbaterilor cu o săptămână.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea şi
completarea Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi
comerciale, prevăzut pe ordinea de zi la pct.3, în fond. În urma examinării, membrii
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor,
spre dezbatere şi adoptare, acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat. În acest
sens, Comisia juridică urmează a întocmi raport comun favorabil, împreună cu
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.

S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între România şi Republica Cehă privind cooperarea în combaterea
criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi
precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie
2001, prevăzut la pct.4, în fond, al ordinii de zi. În urma examinării, membrii comisiei
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare, proiectul de lege menţionat mai sus, urmând a se întocmi raport
favorabil.

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au examinat propunerea
legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
prevăzută la pct.5, în fond, pe ordinea de zi.

Iniţiatorul, domnul deputat Nicolae Grădinaru - Grupul parlamentar al
P.S.D., deşi invitat la dezbateri, nu a fost prezent. Ca urmare examinării pe articole a
propunerii legislative concomitent cu examinarea amendamentelor prezentate în scris,
membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptate, propunerea legislativă pentru modificarea
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu amendamente admise şi
respinse. În acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind graţierea unor
pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, prevăzut pe ordinea de zi la pct.6, în
fond, acesta fiind restituit de Senat pentru reexaminare.

La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul
Alexe Costache Ivanov - secretar de stat şi doamna Nicoleta Iliescu - director.

Au avut loc discuţii cu caracter general, prin care şi-au exprimat
punctele de vedere atât deputaţii Ion Neagu, Cornel Bădoiu, Acsinte Gaspar, Emil
Boc, Ionel Olteanu, Minodora Cliveti, cât şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Domnul deputat Acsinte Gaspar a solicitat o pauză de consultări, în
numele Grupului parlamentar al P.S.D., care i-a fost acordată. La reluarea lucrărilor
şedinţei,  domnul deputat Ionel Olteanu a propus amânarea dezbaterilor asupra acestui
proiect de lege. Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au adoptat această
propunere.
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S-a continuat cu examinarea  proiectului de Lege privind modificarea
şi completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului,
prevăzut la pct.8, în fond, pe ordinea de zi, restituit de Senat pentru reexaminare.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea acestui proiect de lege,
ca rămas fără obiect.  În acest sens, urmează a se întocmi raport de respingere.

Şedinţa a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind protecţia
martorilor, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.8, în fond. Dezbaterile au avut loc în
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov -
secretar de stat şi doamna Nicoleta Iliescu - director, precum şi a reprezentantului
Ministerului de Interne, domnul colonel Mihai Tătuţ.

După prezentarea obiectului proiectului de lege, membrii comisiei şi-
au exprimat punctele de vedere precizând că sunt pentru adoptarea unei asemenea
iniţiative legislative, urmând a prezenta însă, unele amendamente. De asemenea,
domnii deputaţi au adresat întrebări iniţiatorilor, la care aceştia au răspuns detaliat.

Prin consens, membrii comisiei au hotărât ca după dezbaterile cu
caracter general să nu se treacă la examinarea pe articole a proiectului de lege, urmând
ca aceasta să se amâne pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu


