PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
Bucureşti, 29.10.2004
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr.31/965

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din zilele de 25 - 28 octombrie 2004.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25,
26, 27 şi 28 octombrie 2004.
În ziua de 25 octombrie, din numărul total al membrilor comisiei (23), de la
lucrări au absentat deputaţii: Carmen Moldovan – Grupul parlamentar al P.S.D., Ioan Onisei Grupul parlamentar al P.D. şi Cornel Ştirbeţ - Grupul parlamentar al P.N.L.
În zilele de 26 şi 27 octombrie, a absentat doamna deputat Carmen Moldovan –
Grupul parlamentar al P.S.D.
În ziua de 28 octombrie, au absentat deputaţii: Carmen Moldovan – Grupul
parlamentar al P.S.D. şi Vasile Moiş - Grupul parlamantar 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996 (nr. P.L.X – 421/2004) - restituit pentru raport suplimentar.
2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea birourilor de carte
funciară (nr.203/2002).
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală (nr. P.L.X – 257/2004) - restituit pentru raport suplimentar.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al
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fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru
Tineret (nr. P.L.X – 618/2004) . Termen pentru depunerea raportului 25 octombrie 2004,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
5. Propunerea legislativă privind accesul cetăţenilor români la propriile dosare de
urmărire informativă întocmite de către Securitate în perioada 30 august 1948 - 22 decembrie
1989 (nr.510/2001).
6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.187/1999
privind accesul cetăţenilor români la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică
(nr.529/2001).
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.187/1999 privind accesul la
propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică (nr.319/2003).
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală (nr. P.L.X-625/2004) – procedură de
urgenţă – termen pentru depunerea raportului: 28 octombrie 2004. Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni
grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004 (nr. P.L.X-628/2004) – termen pentru depunerea
raportului: 1 noiembrie 2004. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

II. ÎN AVIZARE:
1.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru romi (nr. P.L.X – 622/2004) – procedură
de urgenţă.
2.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii,
pescuitul şi acvacultura (nr. P.L.X – 617/2004) – procedură de urgenţă.
3.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între
Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la
Bucureşti la 9 aprilie 2003 (nr. P.L.X – 624/2004).
4.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între
Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură,
Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 (nr. P.L.X – 623/2004).
5.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre
România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18
februarie 2004 şi respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanţării programului de
creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi
mijlocii " - etapa a 3-a (nr. P.L.X – 621/2004).
6.
Proiectul de Lege pentru aderarea la Convenţia internaţională din 2001
privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa
Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 5 octombrie 2001 (nr. P.L.X – 620/2004).
7.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004
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privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (nr.
P.L.X-626/2004) – procedură de urgenţă.
8. Proiectul de Lege privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale
comunei Dorgoş, judeţul Arad (nr. P.L.X-627/2004).

Lucrările şedinţei au început cu examinarea proiectelor de lege prevăzute pe
ordinea de zi la pct.II, în avizare, după dezbateri, acestea fiind avizate favorabil, cu majoritate de
voturi, de către membrii comisiei.
S-a continuat cu examinarea propunerii legislative privind organizarea şi
funcţionarea birourilor de carte funciară, prevăzută pe ordinea de zi la pct.2, în fond. După
dezbateri, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea iniţiativei legislative, în acest sens urmând a se întocmi raport de respingere.
S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.
La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei, doamna Maria
Mariţescu - director, ai Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Florin
Ciobanu - preşedinte, ai Uniunii Notarilor Publici din România, doamna deputat Carmen
Dumitiru - notar public, precum şi ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti doamna Mirela Iorgulescu - director şi doamna Ramona Constantin - consilier.
Plenul Camerei Deputaţilor a retrimis la comisie proiectul de lege pentru o nouă
dezbatere. Prin urmare, membrii comisiei au reexaminat proiectul de lege în raport de
propunerile de îmbunătăţire a textului formulate de invitaţi şi susţinute ca amendamente de către
deputaţi. De asemenea, au fost examinate şi amendamentele prezentate oral, în timpul
dezbaterilor, de către membrii comisiei. Prin supunere la vot, unele amendamente au fost
adoptate cu majoritate de voturi, iar altele au fost retrase de către iniţiatorii lor. La finalul
dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se transmită plenului Camerei Deputaţilor un
raport suplimentar favorabil cu amendamente admise.
Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în
combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe
psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004,
prevăzut pe ordinea de zi la pct.9, în fond.
După examinarea proiectului de lege, a Acordului supus ratificării, precum şi a
avizului favorabil al Consiliului Legislativ, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, în
acest sens urmând a se întocmi raport favorabil.
S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală, prevăzut pe
ordinea de zi la pct.8, în fond.
După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, urmând a se întocmi
raport favorabil.
S-a trecut la examinarea proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură penală, prevăzut pe ordinea de zi la pct.3, în fond.
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Plenul Camerei Deputaţilor a retrimis la comisie proiectul de lege pentru o nouă
dezbatere.
La reexaminare au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii Ministerului
Justiţiei, doamna Raluca Gâlea - consilier al ministrului, doamna Nicoleta Iliescu - consilier,
reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna Lidia Bărbulescu - vicepreşedinte,
domnul Ioan Griga - judecător, domnul Anton Pandrea - judecător, precum şi reprezentantul
Ministerului Public - doamna Gabriela Ghiţă - adjunct al procurorului general.
Înainte de începerea dezbaterilor, reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna
Raluca Gâlea a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, pentru acordarea
timpului necesar studierii propunerilor de modificarea a textului proiectului de lege formulate de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Ministerul Public.
În consecinţă, prin vot, membrii comisiei au fost de acord cu propunerea de
amânare a dezbaterilor.
În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale
pentru Tineret, la solicitarea instituţiilor interesate, s-au amânat dezbaterile pentru o şedinţă
ulterioară.
De asemenea, examinarea iniţiativelor legislative prevăzute pe ordinea de zi la
pct.5 -7, în fond, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
prof. univ. dr. Ion Neagu
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