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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 17.11.1999 
Nr.1008/XVIII/11 

 
 
 
 
 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 17 noiembrie 1999.  
 
 
 
 
 

 
                         Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 17 noiembrie 1999.  
  Din numărul total al membrilor comisiei (25) a  absentat domnul deputat 
Valeriu Stoica – Grupul parlamentar al P.N.L. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnii deputaţi: Emil Teodor Popescu 
– preşedintele comisiei şi  Nicolae Grădinaru - secretarul comisiei.  

Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I. ÎN FOND: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 
(nr.392/1999).  

2. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic (nr.173/1999). 

3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de 
probaţiune (nr.386/1999).  

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr.69/1992 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.451/1999) 
– procedură de urgenţă.   
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5. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor 
liberale (nr.259/1999). 

6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea birourilor 
de carte funciară (nr.443/1999) – procedură de urgenţă.  

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea 
notarială (nr.383/1999).  
 

ÎN AVIZARE:  
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale ROMAN 
S.A.Braşov şi TRACTORUL UTB  S.A. Braşov (nr.445/1999) – procedură de urgenţă.    

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare 
prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX S.A. Galaţi (nr.447/1999) – 
procedură de urgenţă. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/1996 privind 
angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de 
pe piaţa internă (nr.450/1999) – procedură de urgenţă.    
  4.      Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare 
prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman S.A. Braşov (nr.448/1999) – 
procedură de urgenţă. 
  5.      Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/1999, pentru  modificarea Legii bancare nr.58/1998 (nr.449/1999) – 
procedură de urgenţă. 
  6.    Propunerea  legislativă privind acordarea de ajutoare băneşti pentru 
compensarea cheltuielilor cu încălzirea locuinţelor şi instituirea cupoanelor pentru 
combustibili (nr.446/1999) – procedură de urgenţă. 
  7.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.26/1990, cu modificările şi completările din Legea nr.12/1998 şi Ordonanţa Guvernului 
nr.53/1998 privind Registrul  Comerţului (nr.208/1999).  
  8.     Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.177/1999 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.142/1999 privind instituirea 
sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea  înfiinţării 
culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999 (nr.453/1999) – 
procedură de urgenţă.   
  9.     Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat 
(nr.454/1999) – procedură de urgenţă.  
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  10.   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.55/1999 
pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea 
vânzării produselor din tutun minorilor (nr.462/1999) – procedură de urgenţă.  
 
  Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi.  
  În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative prevăzute la pct.1 – 6 
şi 8 – 10, în avizare, ale ordinii de zi, pentru unele dintre acestea cu recomandarea ca la 
dezbaterea în fond, să se ţină seama de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.  
  Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct.7, în avizare, al ordinii de 
zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună respingerea acesteia, 
întrucât reglementările propuse prin această iniţiativă legislativă sunt în contradicţie atât cu 
sistemul legislativ de bază din România, cât şi cu dispoziţiile comunitare în materie.  
  În continuarea lucrărilor comisiei a fost examinat proiectul de lege,  prevăzut 
la pct.7, în fond, al ordinii de zi. Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, în forma 
adoptată de Senat, în şedinţa din 30 septembrie 1999.  În acest sens urmează a se întocmi 
raport favorabil.  
  Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de lege prevăzut la 
pct.3, în fond, al ordinii de zi. După finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare 
proiectul de lege cu amendamente, urmând a se întocmi raport în acest sens.  
  Cu privire la proiectul de Lege pentu modificarea şi completarea Codului 
penal, prevăzut la pct.1, în fond, al ordinii de zi, a cărui dezbatere a început într-o şedinţă 
anterioară, membrii comisiei au continuat examinarea acestuia pe articole. La lucrările 
comisiei au participat din partea Ministerului Justiţiei, domnul Gheorghe Mocuţa – secretar 
de stat, domnul Ştefan Daneş – consilier şi doamna Adina Vlăsceanu – consilier. Discuţiile 
pe articole asupra  acestui proiect de lege vor continua într-o şedinţă ulterioară.  
  Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost epuizat, s-a hotărât ca 
dezbaterile la iniţiativele legislative prevăzute la pct.2, 4 – 6, în fond, ale ordinii de zi, să 
fie amânate pentru o şedinţă ulterioară.  

 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,  
Emil Teodor Popescu  
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