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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 20.11.2002
Nr. 31/1026

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 19 şi 20 noiembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 19 şi 20 noiembrie 2002.

 La lucrările şedinţei din numărul total al membrilor comisiei (25), nu
au fost prezenţi deputaţii:  Carmen Dumitriu, Traian Dobre- Grupul parlamentar al
P.S.D., Vasile Moiş şi Gabriel Vlad Hogea - Grupul parlamentar al P.R.M.

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 Legii nr.115/1996 privind
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a
unor persoane cu funcţii de conducere (nr.567/2002).

5. 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).

6. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul
veridicităţii acestora (nr.13/2002).

7. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (nr.536/2002).
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8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
nr.3 din 22 februarie 2000 (nr.116/2002).

9. 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).

10. 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, - procedură de urgenţă.

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

Guvernului nr.144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
(nr.575/2002) � comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
a Senatului.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.145/2002 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2002 (nr.576/2002) � comun cu Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
(nr.573/2002).

4. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.74/1995,
republicată, privind exercitarea profesiunii  de medic, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România (nr.228/2002).

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din
Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor din România (nr.553/2002).

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare (nr.552/2002).

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Regatului Suediei privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Stockolm la 29 mai 2002 (nr.550/2002).

8. Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi băneşti
personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaţionale
de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe
teritoriul României (nr.546/2002).

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului (nr.581/2002) � procedură de urgenţă.

10.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru
modificarea unor acte normative (nr.582/2002) � procedură de urgenţă.

11.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi
desfăşurării activităţilor legate de  procesul de privatizare derulate prin Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (nr.584/2002) � procedură de urgenţă.
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12.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de
turism balnear şi de recuperare (nr.593/2002) � procedură de urgenţă.

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.154/2002 privind contractarea unei linii de credit  revolving de către
Ministerul Finanţelor Publice (nr.594/2002) � procedură de urgenţă.

Comisia juridică şi-a început lucrările cu dezbaterea iniţiativelor
legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.II, în avizare. După examinare, membrii
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege
prevăzute la pct. 1-3, 5, 7-13 din ordinea de zi.

Referitor la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 75/1995,
republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea
colegiului medicilor din România (nr. 228/2002), prevăzut la pct. 4 de pe ordinea de
zi, membrii comisiei au constat că această iniţiativă legislativă, adoptată iniţial de
Camera Deputaţilor, a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2002. La
respingere s-a avut în vedere că reglementările cuprinse în această iniţiativă
legislativă, privind modificarea alin. 6 al art. 9 din Legea nr. 74/1995, se regăsesc în
modificările aduse prin proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din
Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Medicilor din România (nr.553/2002), adoptat de Senat la 17
octombrie 2002.

Faţă de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât cu majoritate
de voturi, să propună respingerea proiectului de lege ca rămas fără obiect.

Cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, prevăzut la pct. 6, în
avizare, de pe ordinea de zi, membrii comisiei, în urma dezbaterilor, au hotărât
avizarea favorabilă cu unele amendamente. Acestea vizează eliminarea pct. 32 şi 33
din proiectul de lege adoptat de Senat  la 17 octombrie 2002, întrucât prevederile
cuprinse în aceste texte, prin care se introduce un capitol ce reglementează infracţiuni
şi pedepse în cuprinsul ordonanţei de guvern, contravin dispoziţiilor art. 114 alin. (1)
şi (2) din Constituţia României.

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege
privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi
speciale (nr.380/2002), prevăzut la pct. 1, în fond, pe ordinea de zi, concomitent cu
discutarea propunerilor legislative prevăzute la pct. 2 şi 3 de pe ordinea de zi, care
vizează modificarea aceluiaşi act normativ.  Dezbaterile au avut loc în prezenţa
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi
doamna  Adina Vlăsceanu - director. La examinarea pe articole a proiectului de lege
s-au dezbătut şi amendamentele depuse în scris sau formulate verbal de către membrii
comisiei. Au luat cuvântul, spre a-şi exprima punctele de vedere pentru îmbunătăţirea
textelor supuse dezbaterii, domnii deputaţi: Ionel Olteanu, Cornel Bădoiu, Ştefan
Cazimir, Emil Boc, Ion Neagu, Cornel Ştirbeţ, Florina Ruxandra Jipa, Ervin Zoltan
Szekely, precum  şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei. Având în vedere
complexitatea materialului supus dezbaterii, s-a hotărât ca examinarea pe articole a
proiectului de lege să continue într-o şedinţă ulterioară.

În continuarea lucrărilor comisiei s-a trecut la dezbaterea cererii de
reexaminare a punctului 1 şi a punctului 2 din Legea 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
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autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală, formulată de
Preşedintele României în temeiul prevederilor art. 77 din Constituţie.  La lucrările
comisiei a participat din partea Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea -
secretar de stat şi doamna  Adina Vlăsceanu - director, iar din partea Administraţiei
Prezidenţiale, domnul Şerban Nicolae-consilier.

 Reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale  a susţinut cererea de
reexaminare, precizând că nu se justifică diferenţa de tratament juridic pentru insultă
şi calomnie, în ceea ce priveşte sancţionarea cu amendă sau cu pedeapsă privativă de
libertate, întrucât ambele infracţiuni  ocrotesc aceeaşi valoare socială şi anume
demnitatea persoanei. Au luat cuvântul pentru a-şi exprma punctul de vedere domnii
deputaţi: Emil Boc, Ionel Olteanu, Ervin Szekely, Cornel Bădoiu, Angela Bogea,
Cornel Ştirbeţ, Ioan Timiş, Florina Ruxandra Jipa, Ion Neagu, precum şi
reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Având în vedere faptul că, în prezent, Comitetul de Miniştrii al
Consiliului Europei dezbate aprobarea unei recomandări privind regimul infracţiunilor
contra demnităţii, membrii comisiei au hotărât ca discutarea acestui punct de pe
ordinea de zi să fie reluată într-o şedinţă ulterioară. De asemenea, s-a hotărât ca
dezbaterile să se desfăşoare în prezenţa reprezentanţilor mass-media şi ai societăţii
civile.

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au dezbătut proiectul de
Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, prevăzut la punctul 7, în fond, pe ordinea de zi.

Din partea  Ministerului Industriei şi Resurselor au participat, în
calitate de invitaţii, domnul Romulus Ion Moucha- secretar de stat, doamna Rodica
Dumitriu- director general şi domnul Traian Capotă- consilier.

Au avut loc dezbateri cu caracter general în cadrul cărora au luat
cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere sau pentru a solicita unele precizări,
domnii deputaţi: Cornel Bădoiu, Marin Cristea, Cornel Ştirbeţ, Ioan Timiş, Florina
Ruxandra Jipa şi Ion Neagu. Reprezentanţii Ministerului  Industriei şi Resurselor au
răspuns întrebărilor formulate de domnii deputaţi, susţinând necesitatea adoptării
actului normativ în vederea respectării recomandărilor Uniunii Europene şi ale Băncii
Mondiale în acest domeniu.

La solicitarea membrilor comisiei de a fi invitat la dezbateri şi un
reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice, s-a hotărât ca examinarea acestui
proiect de lege să fie continuată într-o şedinţă ulterioară, după primirea avizelor de la
cele trei comisii sesizate spre dezbatere în avizare, şi anume: Comisia pentru industrii
şi servicii, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor, examinarea iniţiativelor
legislative prevăzute pe ordinea de zi la pct.4, 5, 6, 8 şi 9, în fond, a fost amânată
pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion NEAGU


