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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 19.09.2002
Nr. 31/824

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de 17 şi 18 septembrie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în
zilele  de 17 şi 18 septembrie 2002.

Toţi cei 24 membrii ai comisiei au fost prezenţi.
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 protecţia martorilor (nr.363/2002);
2. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea

criminalităţii organizate (nr.387/2002);
3. Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de

drept internaţional  privat în domeniul insolvenţei (nr.354/2002).
4. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei

(nr.212/2002) � comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă;

5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Codului de
procedură penală şi a unor legi speciale (nr.380/2002);

6. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor (nr.282/2002) � şedinţă comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
miercuri 18.09.2002, orele 10.00.

II. ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/2002  pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase
în România (nr.418/2002) � procedură de urgenţă.
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2002  pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea
Departamentului pentru comerţ   exterior şi promovare economică din structura
Ministerului Afacerilor Externe,   precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
(nr.419/2002) � procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.89/2002  privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale
aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere
aferente serviciilor de  furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei
termice (nr.420/2002) � procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională  pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3
aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală (nr.421/2002) �
procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului
nr.137/1995 (nr.422/2002) � procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.41/2002 pentru  prorogarea termenelor prevăzute la Legea nr.146/2002 privind
regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret (nr.423/2002).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat,
aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice locale  este acţionar majoritar şi care se află în proces de privatizare
(nr.424/2002).

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.45/2002 pentru  ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2002,
la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915,
semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999 (nr.425/2002).

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii
aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
(nr.426/2002).

10.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la
Acordul dintre Guvernul  Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii
Turcia privind transporturile  aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat
la Ankara la 19 februarie  2002 (nr.427/2002).

11.  Proiectul de Lege privind participarea României la grupul de
cooperare înfiinţat prin acordul parţial deschis pentru prevenirea, protecţia şi
organizarea ajutorului  împotriva riscurilor naturale şi tehnologice majore (Acordul
EUR-OPA Riscuri  Majore), instituit prin Rezoluţia (87)2, adoptată la 20 martie 1987
de Comitetul  Miniştrilor al Consiliului Europei (nr.428/2002).

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Consiliul  Europei privind înfiinţarea şi funcţionarea Biroului de
Informare al Consiliului  Europei la Bucureşti, semnat la Strasbourg, la 23 aprilie
2002 (nr.392/2002).
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13.  Proiectul de Lege pentru formularea unei declaraţii privind
recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru Eliminarea
Discriminării Rasiale, în conformitate cu art.14 din Convenţia Internaţională pentru
Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială, adoptată de Adunarea Generală
a Organizaţiei  Naţiunilor Unite, la New York, la 21 decembrie 1965 (nr.393/2002).

14. 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).

15. Propunerea legislativă privind controlul bolilor cu transmitere
sexuală (BTS) şi SIDA (nr.588/2001).

Şedinţa a început cu examinarea iniţiativelor legislative prevăzute la
pct.II, în avizare, al ordinii de zi. După dezbateri, membrii comisiei au hotărât cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a celor prevăzute la pct.1 - 14, pe ordinea de
zi.

În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind controlul bolilor cu
transmitere sexuală (BTS) şi SIDA, prevăzută la pct.15, membrii comisiei au hotărât
amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară.

S-a continuat cu examinarea proiectului de Lege privind prevenirea şi
combaterea criminalităţii organizate, prevăzut la pct.2, în fond, pe ordinea de zi.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Justiţiei, domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de stat, doamnele Nicoleta Iliescu
şi Alina Dorobanţ - consilieri, iar din partea Ministerului de Interne, domnul Tătuţ
Mihai, doamna Cristina Dobriţoiu şi domnul Florin Nan - consilieri.

După discuţii cu caracter general, la care şi-au expus punctele de
vedere atât iniţiatorii, cât şi membrii comisiei, s-a trecut la examinarea pe articole a
proiectului de lege, concomitent cu examinarea amendamentelor formulate în scris
sau oral. Prin supunere la vot, unele amendamente au fost adoptate, iar altele respinse.

La orele 1000, datorită programării şedinţei comune cu membrii
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, dezbaterile asupra proiectului de lege mai sus
menţionat au fost întrerupte.

Astfel, Comisia juridică şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu
Comisia 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.

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 Nicoleta Iliescu - director şi doamna Alina Dorobanţ - consilier.

A fost continuată dezbaterea pe articole a proiectului de lege, dezbatere
începută în şedinţele anterioare. De asemenea, au fost examinate amendamentele
formulate în scris şi oral, în urma supunerii la vot, o parte dintre acestea fiind
adoptate, altele fiind respinse, iar altele retrase de către iniţiatorii lor.

Au luat cuvântul, pentru a-şi exprima opiniile pro sau contra
amendamentelor propuse, reprezentanţii instituţiilor interesate, precum şi deputaţii:
Ionel Olteanu, Vasile Moiş, Emil Boc, Cornel Ştirbeţ, Florin Georgescu, Ştefan
Cazimir, Marin Cristea, etc.
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Datorită epuizării timpului afectat şedinţei comune, membrii celor
două comisii au hotărât ca dezbaterea proiectului de lege de la art.20, să aibă loc în
şedinţa din săptămâna următoare.

Comisia juridică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată, reluând
examinarea proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii
organizate, prevăzut pe ordinea de zi la pct.2, în fond.

După dezbaterea pe articole, s-a hotărât să se propună plenului
Camerei Deputaţilor, spre adoptare, proiectul de lege mai sus menţionat, cu
amendamente admise şi respinse, în acest sens urmând a se întocmi raport favorabil.

S-a trecut la examinarea proiectului de Lege privind protecţia
martorilor, prevăzut la pct.1, în fond, pe ordinea de zi.

La dezbateri au participat reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi ai
Ministerului de Interne.

Domnul deputat Emil Boc a propus membrilor comisiei amânarea cu o
săptămână a examinării acestui proiect de lege, timp în care se vor putea înregistra la
comisie amendamente. De asemenea, domnul deputat Cornel Ştirbeţ a propus ca
proiectul de Lege privind protecţia martorilor să fie dezbătut după examinarea
proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală
şi a unor legi speciale, prevăzut şi el pe ordinea de zi la pct.5, în fond.

Prin consens, s-a hotărât, însă ca examinarea proiectului de Lege
privind protecţia martorilor să fie amânată cu o săptămână, iar înregistrarea
amendamentelor asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea
Codului de procedură penală şi a unor legi speciale să se facă până la data de 29
septembrie 2002.

Totodată, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterea proiectului de
Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional  privat în domeniul
insolvenţei şi a proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei,
prevăzute la pct.3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi, să aibă loc într-o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu


