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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 02.10.2002
Nr. 31/879

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 1 şi 2  octombrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 1 şi 2 octombrie 2002.

La şedinţa din 1 octombrie, din numărul total al membrilor comisiei
(24), au absentat deputaţii: Ionel Olteanu, Traian Dobre şi Acsinte Gaspar, iar la
şedinţa din 2 octombrie, au absentat deputaţii: Traian Dobre, Acsinte Gaspar, Carmen
Dumitriu şi Ionel Olteanu.

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Ion Neagu -
preşedintele comisiei.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
A. Pentru  şedinţa comisiei din ziua de 1 octombrie 2002, orele 1100.
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului (nr.321/2002).

2. Proiectul de Lege privind contenciosul administrativ
(nr.465/1999).

3. Proiectul de Lege privind conflictul de interese în exercitarea unor
funcţii publice şi propunerea legislativă privind conflictul de interese în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice şi de interes public (nr.385 şi 388/2002)- procedură
de urgenţă.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
(nr.460/2002).

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195/20 aprilie
2001 privind voluntariatul (nr.349/2002).

6. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002).

B. Pentru şedinţa comună cu Comisia de administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din ziua de  2 octombrie 2002, orele
900.
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1. Proiectul de Lege privind transparenţa decizională în administraţia
publică (nr. 304/2002).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de
protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate
privată  a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome �Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat� (nr.298/2002).

3.      Proiectul de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor în Delta Dunării
(nr.322/2002).

4.  Propunerea legislativă privind Codul de Conduită al
reprezentanţilor aleşi locali şi regionali (nr.479/2002).

5. Propunerea legislativă privind constituirea unor drepturi de
superficie asupra terenurilor construite şi de folosinţă asupra celorlalte categorii de
terenuri cetăţenilor străini şi apartizilor (nr.201/2002).

II. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de tehnologia

informaţiei (nr.444/2002).
2. Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise

(nr.459/2002).
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO
0104-RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 (nr.458/2002).

4.   Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a
amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în
siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management
al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizaţia Maritimă Internaţională
prin Rezoluţia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 şi pentru modificarea Legii
nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de
management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării
(Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către
Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
(nr.457/2002).

5.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate (nr.461/2002).

6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea
finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave
maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă
a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritimă "Romline" - S.A.
Constanţa (nr.473/2002).

8.        Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul
stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea
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Părţii române   din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al
Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie  2001, precum şi pentru ratificarea
Memorandumului   suplimentar de politici economice şi financiare şi a
Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea Părţii române din 12
august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar
Internaţional din 28 august 2002 (nr.472/2002).

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea
împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România şi Banca
Internaţională pentru  Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13
septembrie 2002 (nr.471/2002).

10.      Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
(nr.470/2002).

11.     Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea
nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
(nr.469/2002).

III.        Examinarea Deciziei Curţii  Constituţionale nr.98 din 5 aprilie
2001 referitore la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii  privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii nr.31/1996
privind regimul monopolului de stat.

Şedinţa a început cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil proiectele de lege prevăzute la pct.1 - 5 şi
7 - 11, pe ordinea de zi.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de
cercetare-dezvoltare, prevăzut pe ordinea de zi la pct.6, în avizare, membrii comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îl avizeze negativ, deoarece ordonanţa supusă
modificării a fost abrogată expres printr-o altă ordonanţă, proiectul de lege rămânînd,
astfel, fără obiect.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei de administraţie publică, amenjarea teritoriului şi echilibru ecologic,
examinând proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002
privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată  a
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome �Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat� , prevăzut pe ordinea de zi la pct.B 2, în fond.

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

După dezbateri cu caracter general, membrii celor două comisii au
trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege, concomitent cu discutarea
amendamentelor formulate în cursul dezbaterilor de deputaţii: Gheorghe Dinu, Cornel
Bădoiu, Emil Boc, Ştefan Cazimir, Adrian Căşunean, Cornel Ştirbeţ, Marin Cristea,
etc.
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Prin supunere la vot, unele amendamente au fost adoptate de membrii
celor două comisii, iar altele respinse sau retrase de către iniţiatorii lor.

La finalul dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se
propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea
şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru
vânzarea unor imobile, proprietate privată  a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome �Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat�. În acest sens, urmează
a se întocmi raport favorabil cu amendamente admise şi respinse.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind transparenţa
decizională în administraţia publică, prevăzut pe ordinea de zi la pct.B 1, în fond.

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, din partea  "IRIS
Center România", doamnele Adelina Vestemean - director asociat şi Laura Ştefan -
Legal Advisor, care au exprimat punctul de vedere al societăţii civile pe care o
reprezentau, referitor la necesitatea adoptării unui asemenea proiect de lege.

După dezbateri cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole
a proiectului de lege, concomitent cu discutarea amendamentelor formulate în scris de
domnul deputat Emil Boc, a celor cuprinse în avizul favorabil al Comisiei pentru
drepturile omului, precum şi a celor prezentate oral de deputaţii Ştefan Cazimir,
Valeriu Zgonea, Gheorghe Dinu, Liviu Bara, Eugen Pleşa, Ioan Oltean, Marin Cristea,
etc.

Fiind supuse la vot, o parte dintre amendamentele prezentate au fost
adoptate de membrii celor două comisii, iar altele au fost respinse sau retrase de către
iniţiatorii lor.

În timpul dezabterilor, domnul deputat Ioan Oltean - preşedintele
Comisiei pentru administraţie publică a solicitat suspendarea lucrărilor datorită lipsei
de la dezbateri a reprezentantului Guvernului, precum şi ca urmare a constatării lipsei
cvorumului necesar desfăşurării şedinţei unor comisii permanente ale Camerei
Deputaţilor.

Astfel, s-a hotărât continuarea examinării proiectului de Lege privind
transparenţa decizională în administraţia publică în şedinţa din săptămâna următoare.

De asemenea, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară examinarea
iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.B 3 - 5, în fond.

Membrii Comisiei juridice au hotărât ca dezbaterea iniţiativelor
legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.A, în fond, precum şi a pct.III, al ordinii
de zi să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu


