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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 11.09.2002
Nr. 31/791

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 10 şi 11 septembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 10 şi 11 septembrie 2002.

Toţi cei 24 membrii ai comisiei au fost prezenţi.
A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:
1. Propunerea legislativă privind  finanţarea partidelor politice

(nr.491/2001) � restituit de plenul Camerei Deputaţilor  în vederea reexaminării unora
dintre textele adoptate iniţial de comisie.

2. Lege privind protecţia martorilor (nr.363/2002) � procedură de
urgenţă.

3. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea
criminalităţii organizate (nr.387/2002) � procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de
drept internaţional privat în domeniul insolvenţiei (nr.354/2002) � procedură de
urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei
(nr.212/2002).

6. Proiectul de Lege pentru prevenirea  şi sancţionarea spălării banilor
(nr.282/2002) � şedinţă comună  în ziua de 11 septembrie  2002, orele  1000 cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

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

nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
(nr.411/2002).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate (nr.410/2002).

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului
nr.75/1999 privind activitatea de audit  financiar (nr.409/2002).
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa (nr.412/2002).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (nr.407/2002).

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru  privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic þSidexþ - S.A. Galaţi (nr 408/2002).

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.62/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1997 privind controlul
fiscal (nr.405/2002).

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere  între România şi
Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru
întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
semnat la Bucureşti la 31 mai 2002 (nr.404/2002).

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate  intelectuală în cadrul operaţiunilor de
vămuire (nr.403/2002).

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi  măsurile ce trebuie
luate în situaţii de criză în domeniul  transportului rutier de mărfuri (nr.402/2002).

11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru   Reducerea Riscului Seismic
(nr.400/2002).

12.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea  în domeniul
combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi
substanţe psihotrope, precum şi  a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 7
iunie 2002 (nr.397/2002).

13.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea  nr.14/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului  Român de Informaţii (nr.369/2002) �
procedură de urgenţă.

14.  Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la anexa  la
Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din  1973 pentru prevenirea
poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia
MEPC.95(46)  a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie
2001 (nr.386/2002).

15.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la
Bucureştii, la 7 iunie 2002 (nr.396/2002).

16.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.100/2001 privind  acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune
energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001
(nr.395/2002).
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17.  Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea  evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital,  semnată la Bucureşti la 25 martie 2002
(nr.381/2002).

18.  Proiectul de Lege privind producerea şi comercializarea hameiului
(nr376/2002).

19.  Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie  a
bugetului de stat, a conturilor de execuţie ale bugetelor   fondurilor speciale şi a
contului general al datoriei publice  aferente anului 2001 (nr.389/2002).

20.  Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie  a
bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a contului de execuţie a bugetului
Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001 (nr.390/2002).

21.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 (nr.394/2002).

III. Decizia Curţii Constituţionale nr.192/2002 cu privire la
constituţionalitatea art.5 alin.(4) din Legea privind vânzarea spaţiilor comerciale
proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local.

Lucrările şedinţei au început, sub preşedinţia domnului deputat Ionel
Olteanu, cu examinarea propunerii legislative privind finanţarea partidelor politice,
prevăzută pe ordinea de zi, la pct.1, în fond. Aceasta a fost retrimisă la comisie  de
plenul Camerei Deputaţilor, pentru a fi reexaminate anumite articole din cuprinsul ei.

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere,  deputaţii
Cornel Bădoiu, Vasile Moiş, Emil Boc, precum şi domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în
calitate de iniţiator şi domnul deputat Acsinte Gaspar - Ministrul pentru relaţia cu
Parlamentul, în calitate de reprezentant al Guvernului.

După dezbateri, la propunerea reprezentantului Guvernului, membrii
comisiei au hotărât să amâne examinarea iniţiativei legislative menţionată mai sus,
pentru a se primi punctul de vedere al Guvernului referitor la modificările solicitate de
plenul Camerei Deputaţilor.

În continuarea lucrărilor, reprezentantul Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor, domnul deputat Nicolae Leonăchescu - secretar, a adus la cunoştinţa
membrilor Comisiei juridice, propunerea Grupului parlamentar al P.S.D. de înlocuire
din funcţia de preşedinte al Comisiei juridice a domnului deputat Ionel Olteanu, cu
domnul deputat Ion Neagu, membru al aceleiaşi comisii.

Domnul secretar Nicolae Leonăchescu  a precizat că măsura de
înlocuire din funcţie nu este o sancţiune aplicată domnului deputat Ionel Olteanu, ci
este o redistribuire a sarcinilor în cadrul Grupului parlamentar al P.S.D.

În conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, membrii comisiei au aprobat, cu 14 voturi "pentru" şi 3 "abţineri",
propunerea Grupului parlamentar al P.S.D., privind desemnarea domnului deputat Ion
Neagu în calitatea de preşedinte al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
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Preluând preşedinţia şedinţei şi a comisiei, domnul deputat Ion Neagu
a mulţumit membrilor acesteia pentru votul de încredere acordat, menţionând,
totodată, că "nici un preşedinte nu poate avea o activitate rodnică dacă nu este ajutat
de colectivul pe care-l coordonează". De asemenea, a apreciat că activitatea domnului
deputat Ionel Olteanu la preşedinţia comisiei a fost foarte bună, deşi statutul de
membru în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei îi făcea de multe ori
obligatorie prezenţa la lucrările acestui for.

În continuare, a luat cuvîntul domnul deputat Ionel Olteanu care a
propus revocarea din funcţia de secretar al Comisiei juridice a doamnei deputat
Carmen Dumitriu, aducând în susţinerea propunerii sale următoarele argumente: noul
preşedinte al comisiei ar trebui să aibă posibilitatea, de care fostul preşedinte nu a
beneficiat, de a-şi alege secretarul din partea P.S.D. şi  că ar trebui avut în vedere
faptul că, după o absenţă îndelungată de la lucrările comisiei, doamna deputat şi-a
înaintat demisia în luna noiembrie, continuând să lipsească de la şedinţe până în
prezent. La 17.12.2001, preşedintele comisiei a depus la liderul de Grup parlamentar
al P.S.D. o notă în care principala problemă o constituia dificultatea desfăşurării
activităţii comisiei în lipsa secretarului, solicitând numirea unui alt secretar care să-şi
poată  îndeplini atribuţiile. Domnul deputat Ionel Olteanu a concluzionat că, în ciuda
tuturor demersurilor, comisia a lucrat în continuare fără secretar. Din aceste motive, a
propus revocarea din funcţia de secretar  a doamnei deputat Carmen Dumitriu, făcând
referire la prevederile art.43 alin. ultim din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Deputaţii Liviu Negoiţă, Minodora Cliveti, Emil Boc, Adrian
Căşunean, Traian Dobre, Cornel Bădoiu, Ruxandra Florina Jipa şi  Cornel Ştirbeţ l-au
asigurat pe noul preşedinte de întregul lor sprijin în desfăşurarea activităţii şi i-au
mulţumit domnului deputat Ionel Olteanu pentru activitatea desfăşurată în calitate de
preşedinte al Comisiei juridice, fără să-i reproşeze nimic concret, precizând şi că
schimbarea  secretarului este problema Grupului parlamentar al P.S.D.  În măsura în
care se va lua o decizie la acest nivel, membrii comisiei se vor exprima prin vot. De
asemenea, s-a precizat că propunerea domnului deputat Ionel Olteanu nu are suport
regulamentar în prevederile art.43 din Regulamentul  Camerei Deputaţilor.

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectelor de lege
prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi, hotărându-se, cu majoritate de voturi,
avizarea favorabilă a pct.1 - 12 şi 14 - 21, de pe ordinea de zi.

În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a  Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea  nr.14/1992
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului  Român de Informaţii, prevăzut la
pct.13, în avizare, pe ordinea de zi, la solicitarea domnului deputat Emil Boc, s-a
hotărât amânarea dezbaterilor, urmând să fie invitaţi reprezentanţii Serviciului Român
de Informaţii.

S-a trecut la examinarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.192/2002 cu
privire la constituţionalitatea art.5 alin.(4) din Legea privind vânzarea spaţiilor
comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări 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.III.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor admiterea obiecţiunii de
neconstituţionalitate, astfel cum a fost constatată de Curtea Constituţională prin
Decizia nr.192 din 26 iunie 2002. În acest sens, se va transmite raport favorabil.
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Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, examinând proiectul de Lege pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, prevăzut pe ordinea de zi la pct.6, în fond.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Florin Georgescu
- preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii
Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Ioan Melinescu -
preşedinte, domnul Nicolae Fuiorea - director, precum şi  repezentanţii Ministerului
Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat şi doamna Nicoleta Iliescu -
director.

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor a prezentat membrilor celor două comisii datele statistice referitoare
la activitatea instituţiei pe care o conduce,  solicitate de deputaţi în şedinţa anterioară,
după care s-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege, concomitent cu
examinarea amendamentelor formulate în scris şi oral. Prin vot, unele amendamente
au fost adoptate, altele respinse, iar altele retrase de iniţiatorii acestora.

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor şedinţei comune, precum
şi datorită necesităţii unor dezbateri aprofundate asupra art.8 din proiectul de lege,
membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să continue
examinarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
într-o  şedinţă ulterioară.

Comisia juridică şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă separată, reluând
examinarea din ziua precedentă asupra propunerii legislative privind  finanţarea
partidelor politice, prevăzută pe ordinea de zi, la pct.1, în fond.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
să adopte propunerile de îmbunătăţire a textului iniţiativei legislative reprezentând
punctul de vedere al Guvernului, susţinut de domnul deputat Acsinte Gaspar -
Ministru pentru relaţia cu Parlamentul.  De asemenea, au fost respinse prin vot,
amendamentul domnului deputat Emil Boc şi cel al domnului deputat Cornel Ştirbeţ.

În concluzie, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să
transmită plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport favorabil
suplimentar, cu amendamente admise şi respinse.

Examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.2 - 5, în fond şi pct.13,
în avizare, ale ordinii de zi, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu
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