PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
Bucureşti, 18.10.2004
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr.31/923

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 12 - 13 octombrie 2004.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12
şi 13 octombrie 2004.
Din numărul total al membrilor comisiei (23), de la lucrări au absentat deputaţii
Carmen Moldovan – Grupul parlamentar al P.S.D. şi 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 asociaţiile pensionarilor (nr. P.L.X – 594/2004)
Termen pentru depunerea raportului – 19 octombrie 2004, Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională.
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.73/1993
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ (nr. P.l. X – 599/2004)
Termen pentru depunerea raportului – 11 octombrie 2004, Camera Deputaţilor fiind
prima Cameră sesizată.
3. Propunerea legislativă pentru restituirea sumei depuse prin unităţile CEC
pentru achiziţionarea de autoturisme Dacia (nr. P.l. X – 592/2004) Termen pentru depunerea
raportului – 19 octombrie 2004 Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
4. Propunerea legislativă privind controlul averii unor persoane fizice, care nu
au fost dobândite în mod licit (nr. P.l. X – 590/2004) Termen pentru depunerea raportului –
19 octombrie 2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
5. Proiectul de Lege „Codul civil” (nr. P.l. X – 537/2004) Termen pentru
depunerea raportului – 14 octombrie 2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura civilă (nr.419/2004).
Termen pentru depunerea raportului - 1 septembrie 2004.
7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.59/2001 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă (nr.409/2004).
Termen pentru depunerea raportului - 1 septembrie 2004.
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Scrisoarea de Înţelegere privind controlul
drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la data de 3 iulie 2001 între Guvernul
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004
(P.L.x-600/2004)
9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 550 din 14
octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de
prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi
a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (P.L.657/2003) - restituit de
plenul Camerei Deputaţilor.
II. ÎN AVIZARE:

1.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie din motive etnice (nr. P.l. X –
574/2004).
2.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii 53 - Codul muncii pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună (nr. P.l. X – 575/2004).
3.
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice, adoptată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000 (nr. P.l. X – 591/2004).

Lucrările şedinţei au început cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în fond. În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, avizarea lor negativă.
S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind asociaţiile pensionarilor,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.
La dezbateri a participat doamna deputat Smaranda Dobrescu, reprezentantul
iniţiatorilor propunerii legislative din care provine proiectul de lege supus dezbaterii. De
asemenea, au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamnele Cristina Ieremia şi Alina
Rădoi - şefi servicii.
După discuţii cu caracter general, la care şi-au exprimat punctele de vedere atât
membrii comisiei, cât şi invitaţii, s-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege,
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concomitent cu examinarea amendamentelor înregistrate la comisie şi a celor prezentate oral, în
timpul dezbaterilor.
La finalul examinării, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind asociaţiile
pensionarilor, cu amendamente admise şi respinse. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu
amendamente admise şi respinse.
S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Legii nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, prevăzut
pe ordinea de zi la pct.2, în fond.
Dezbaterile au avut loc în prezenţa reprezentantului iniţiatorilor, domnul deputat
Ion Neagu.
După examinare, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Legislativ. În acest sens se va întocmi raport favorabil.
S-a continuat cu examinarea propunerii legislative pentru restituirea sumei depuse
prin unităţile CEC pentru achiziţionarea de autoturisme Dacia, prevăzută pe ordinea de zi la
pct.3, în fond.
La dezbateri a participat domnul Enache Jiru - preşedintele C.E.C.
După examinarea propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, s-a hotărât, cu
majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei
legislative. În acest sens se va întocmi raport de respingere.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea propunerii legislative privind
controlul averii unor persoane fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, prevăzută pe ordinea
de zi la pct.4, în fond. După dezbateri s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. În acest sens se va întocmi raport de
respingere.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege „Codul civil”, prevăzut pe ordinea de
zi la pct.5, în fond.
La dezbateri au participat reprezentanţii catedrei de Drept civil din Facultatea de
Drept - Universitatea Bucureşti, domnul prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu, domnul prof.univ.dr.
Gabriel Boroi, domnul lector univ.dr. Flavius Baias; reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna
Maria Mariţescu - director adjunct, doamna Cristina Ieremia-şef serviciu; precum şi
reprezentanţii Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, domana Lidia Bărbulescu - vicepreşedinte,
doamna Adina Vlăsceanu -magistrat asistent şi doamna Cornelia Tănăsache- director.
Au avut loc discuţii cu caracter general la care şi-au exprimat punctele de vedere
atât membrii comisiei, cât şi invitaţii.
Înainte de începerea examinării pe articole, avându-se în vedere importanţa şi
complexitatea deosebită a proiectului de lege supus dezbaterii, s-a hotărât, cu majoritate de
voturi, amânarea dezbaterilor pentru o lună, urmând ca în această perioadă să se formuleze
amendamente.
În ceea ce priveşte proiectele de lege prevăzute pe ordinea de zi la pct.6 şi 7, în
fond, ce vizează modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, s-a hotărât amânarea
dezbaterilor pentru o săptămână, urmând a fi examinate în acest timp, propunerile de
îmbunătăţire a textului proiectelor de lege, formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului
Adiţional la Scrisoarea de Înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la
3

Bucureşti la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale
Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004, prevăzut pe ordinea de zi la pct.8, în fond.
După dezbateri s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, urmând a se întocmi raport
favorabil.
S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a
statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a
consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,
prevăzută pe ordinea de zi la pct.9, în fond.
Această propunere legislativă a fost restituită de plenul Camerei Deputaţilor
pentru o nouă examinare.
În consecinţă, după dezbateri, cele două comisii sesizate cu examinarea în fond a
propunerii legislative, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, au transmis un raport comun înlocuitor.

PREŞEDINTE,
prof. univ.dr. Ion Neagu
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