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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 25.10.2002
Nr. 31/940

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 21 - 24  octombrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 21 - 24 octombrie 2002.

În zilele de 21 şi 22 octombrie, din numărul total al membrilor
comisiei (25), au absentat deputaţii:  Ionel Olteanu şi Acsinte Gaspar - Grupul
parlamentar al P.S.D.

În zilele de 23 şi 24 octombrie, din numărul total al membrilor
comisiei (25), au absentat deputaţii: Ionel Olteanu, Acsinte Gaspar - Grupul
parlamentar al P.S.D. şi Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L.

A fost aprobată următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale
privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
- (nr.491/2002);

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

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20
aprilie 2001 privind voluntariatul - (nr.349/2002);

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice -
(nr.260/2002);

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice -
(nr.262/2002).
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II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr.524/2002) �
şedinţă comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a
Senatului.

2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2003 (nr.525/2002) - şedinţă comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a Senatului.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local - (nr.507/2002);

4.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu
energie termică produsă centralizat - (nr.508/2002).

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor şi-a început lucrările în şedinţă
comună cu membrii Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a
Senatului, examinând proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003, prevăzut pe
ordinea de zi la pct.1, în avizare.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Ion Predescu -
secretarul Comisiei juridice a Senatului.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Finanţelor Publice, doamna Mariana Popescu -director; din partea Curţii Supreme de
Justiţie, domnul Paul Florea -preşedinte şi doamna Marieta Avram - director; din
partea Ministerului Justiţiei, domnul Ioan Alexandru - secretar de stat şi doamna Neta
Desculţu - director economic; din partea Curţii Constituţionale, domnul Nicolae Popa
- preşedinte, domnul Vasile Zecheru - director  general şi doamna Ruxandra
Săbăreanu - director general adjunct; iar din partea Ministerului Public, domnul
Tănase Joiţa - procuror general.

După discuţii cu caracter general, reprezentanţii instituţilor mai sus
menţionate au prezentat membrilor celor două comisii,  capitolele din proiectul de
lege ce vizau bugetul autorităţilor pe care le reprezentau, exprimându-şi, totodată,
opiniile cu privire la sumele alocate de la bugetul de stat.

Domnul Paul Florea - preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a precizat
că, în urma negocierilor avute cu Ministerul Finanţelor Publice, bugetul alocat
instituţiei pe care o conduce acoperă cheltuielile obligatorii pe anul 2003. Domnul
preşedinte a solicitat totuşi, reintroducerea "primei de vacanţă" pentru fiecare angajat.

Domnul Ioan Alexandru - secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a adus
la cunoştinţa membrilor comisiilor juridice că bugetul aferent anului  2003 este mai
avantajos de cât cel prevăzut pentru anul în curs, înregistrându-se, astfel, creşteri
bugetare atât la cheltuieli de personal, cât şi la celelalte secţiuni.

Au luat cuvântul, pentru a-şi expune punctele de vedere şi pentru a
adresa unele întrebări reprezentantului Ministerului Justiţiei, deputaţii Emil Boc,
Vasile Moiş, Traian Dobre, Ruxandra Florina Jipa, precum şi senatorii Nicolae Vlad
Popa, Petre Roman, Peter Eckstein Kovacs, etc.

În continuarea dezbaterilor, domnul Nicolae Popa - preşedintele Curţii
Constituţionale a  făcut unele observaţii cu privire la bugetul alocat instituţiei pe care
o conduce, precizând că progresele înregistrate în anii anteriori amortizează reducerile
drastice de buget prevăzute în proiectul de lege  pentru cheltuieli de capital.
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Domnul senator Antonie Iorgovan şi domnul deputat Ion Neagu au
precizat că la dezbaterile privind revizuirea Constituţiei se are în vedere consolidarea
instituţiei Curţii Constituţionale şi în consecinţă, creşterea volumului de muncă şi
implicit, a bugetului alocat.

Domnul Tănase Joiţa  - procuror general al României a solicitat
suplimentarea cu 120 miliarde lei a sumei alocate Ministerului Public pentru
cheltuielile de personal, deoarece volumul de muncă la această instituţie s-a dublat în
condiţiile menţinerii aceleiaşi scheme de personal din anul 1994.

Solicitarea menţionată a fost însuşită şi adoptată ca amendament de
către membrii celor două comisii.

După susţinerea proiectelor de buget de către reprezentanţii instituţiilor
interesate, aceştia s-au retras de la dezbateri, iar membrii celor două comisii, la
propunerea domnului deputat Ion Neagu, au hotărât ca amendamentele formulate oral,
să fie supuse la vot în şedinţa următoare, după finalizarea examinării întregului proiect
de lege. În consecinţă, lucrările şedinţei comune au fost întrerupte, urmând a fi reluate
în şedinţa din ziua următoare.

Membrii celor două comisii s-au reunit pentru a continua dezbaterile
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003, în prezenţa reprezentanţilor
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ( domnii Gheorghe
Onişoru - preşedinte, Mihai Gheorghe - vicepreşedinte, Constantin Buchet - secretar);
ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (doamna Gabriela
Coman - secretar de stat şi preşedinte); ai Consiliului Legislativ ( domnul Dragoş
Iliescu - preşedinte), ai Avocatului Poporului (domnul Nicolae Lapa - secretar
general), precum şi ai Ministerului Finanţelor Publice (doamna Mariana Popescu -
director).

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ion Neagu - preşedintele
Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.

Reprezentanţii instituţiilor menţionate au adus la cunoştinţa membrilor
celor două comisii că fondurile alocate de la bugetul de stat pe anul 2003 acoperă
cheltuielile necesare desfăşurării activităţii specifice fiecărei instituţii.

Deputaţii Emil Boc, Marin Cristea, Gheorghe Firczak, Angela Bogea,
Cornel Bădoiu, Ruxandra Florina Jipa, Ioan Timiş, Minodora Cliveti, precum şi
senatorii Ion Predescu, Nicolae Vlad Popa, Antonie Iorgovan, Peter Eckstein Kovacs
au adresat întrebări invitaţilor.

Dezbaterile au continuat cu examinarea amendamentelor formulate în
timpul şedinţei de domnii deputaţi Emil Boc şi Marin Cristea, precum şi de domnul
senator Nicolae Vlad Popa. Prin supunere la vot, toate cele 4 amendamente prezentate
au fost adoptate, cu majoritate de voturi, urmând a fi transmise comisiilor sesizate cu
dezbaterea în fond a proiectului de lege, prin avizul favorabil al celor două comisii
juridice.

Şedinţa comună a continuat cu examinarea proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, prevăzut pe ordinea de zi, la pct.2, în avizare.

După examinare, membrii comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate
de voturi să transmită Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci sesizată cu dezbaterea în
fond a proiectului de lege,un aviz favorabil.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a
continuat lucrările în şedinţă separată, examinând proiectele de lege prevăzute pe
ordinea de zi la pct.3 şi 4, în avizare, hotărând, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a acestora.
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S-a trecut la examinarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei internaţionale privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New
York la 9 decembrie 1999, prevăzut pe ordinea de zi la pct.1, în fond.

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma
adoptată de Senat. În acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea şi completarea Legii
voluntariatului nr.195/2001, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond.

Dezbaterile au avut loc în prezenţa domnului Constantin Diaconu -
director pentru relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Membrii comisiei au hotărât, ca urmare a examinării pe articole a
proiectului de lege, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestuia, în
acest sens întocmindu-se raport favorabil.

Datorită neprezentării la dezbateri a iniţiatorului, examinarea
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind
voluntariatul, prevăzută la pct.3, în fond, al ordinii de zi, a fost amânată pentru o
şedinţă ulteriaoră.

De asemenea, a fost amânată examinarea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României,
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către
autorităţile şi instituţiile publice şi a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi
instituţiile publice , prevăzute pe ordinea de zi la pct.4 şi 5, în fond, deoarece unul
dintre iniţiatori nu s-a putut prezenta la dezbateri.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu


