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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti 24.11.1999 
Nr. 1050/XVIII/11 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 24 noiembrie 1999. 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 24 noiembrie 1999. 
  Din numărul total  al membrilor comisiei (25) au absentat 
domnii deputaţi: Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al PNL şi Liviu 
Petreu - Grupul parlamentar al PNTCD. 
  Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Emil 
Teodor Popescu - preşedintele comisiei şi de domnul deputat Nicolae 
Grădinaru - secretarul comisiei. 
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

I. ÎN FOND: 
 

1. Propunerea legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea birourilor de carte funciară – procedură de urgenţă.  

2. 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 – procedură de urgenţă.   

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei 
ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de 
Probaţiune.  

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Codului penal.  

6. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea 
profesiilor liberale. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţă 
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de 5000 mp, situat în Şoseaua Kiseleff, zona Piaţa Presei  Libere, sector 
1, Bucureşti-România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în  
Dorotheenstrasse 62-66,  Berlin - Republica  Federală  Germania  
– procedură de urgenţă.  
 

II. ÎN AVIZARE: 
 
1. Propunerea legislativă privind prelungirea pe toată 

durata anului 1999, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 
privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei 
de apărare, modificat prin Legea nr.22/1996.  

2. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi 
întrajutorarea sinistraţilor din zonele calamitate.  

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea  Acordului de asistenţă 
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, din fondurile Facilităţii globale de mediu 
(FGM) pentru finanţarea Proiectului Managementul conservării 
biodiversităţii, în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, semnat 
la Washington la 17 iunie 1999.  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea  Acordului de împrumut dintre 
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca  Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare 
instituţională  a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, 
semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.  

5.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
cooperare pentru prevenirea şi combaterea infractionalităţii 
transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999.  
 6.     Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea  Acordului de împrumut dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea  Comercială de 
Transport cu Metroul Bucureşti - METROREX S.A. (fosta Regie 
Autonomă de Exploatare a Metroulului Bucureşti - METROREX) 
privind finanţarea Proiectului de   modernizare a metroului din Bucureşti, 
semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 8, şi respectiv,  9 iunie 1999.  

7.   Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea comunei 
Berchişeşti, jud. Suceava.  

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la 
Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în 
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sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii  
de demnitate publică – procedură de urgenţă.  

9.      Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor 
societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o 
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum 
şi a  regiilor autonome – procedură de urgenţă. 

10.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către Comunitatea   Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora – procedură de 
urgenţă. 

11.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea 
incapacităţii de plată – procedură de urgenţă. 

12.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor 
de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim  de 
curierat rapid, de către persoanele juridice – procedură de urgenţă.  

13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat – procedură 
de urgenţă. 

14.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/1999 privind protecţia socială a  persoanelor 
ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor 
colective – procedură de urgenţă.  

 
  III.  Sesizarea Grupului parlamentar P.D. nr.IXI/3/69 din 
15.11.1999, privind pe domnul deputat Adrian Tudor Moroianu-Geamăn. 
 
 
  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  prevăzute 
la punctele 3-6, 8 - 12 şi 14. 
  Referitor la propunerile legislative prevăzute la pct. 1, 2 şi 7, 
în avizare, ale ordinii de zi, după examinarea iniţiativelor legislative, a 
avizelor negative ale Consiliului Legislativ, precum şi a punctelor de 
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vedere ale Guvernului, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au 
hotărât să propună respingerea acestora. 
  Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectelor de 
lege prevăzute la pct.4 şi 7, în fond, ale ordinii de zi. 
  Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare, cele 
două proiecte de lege în forma  prezentată, urmând a se întocmi rapoarte 
favorabile în acest sens. 
  În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au luat în 
dezbatere propunerea legislativă prevăzută la pct.1, în fond, al ordinii de 
zi. 
  Dezbaterile a avut loc în prezenţa domnilor: Flavius Baias - 
secretar de stat, Nicolae Marian - director, Ştefan Daneş - consilier şi  
Alina Vlăsceanu - consilier,  din partea Ministerului Justiţiei şi a 
domnului Mircea Ionescu - vicepreşedinte din partea Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România. 
  Au avut loc discuţii cu caracter general asupra acestei 
iniţiative legislative, prin care se propune ca activitatea de publicitate 
imobiliară să fie  preluată de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România. Constatându-se că Guvernul nu şi-a exprimat punctul de 
vedere cu privire la această propunere legislativă, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară până la primirea acestuia, conform prevederilor art.110 alin. 
(1) şi art.137 alin.(5) din Constituţia României. 
  Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct.5, în fond, al 
ordinii de zi, membrii comisiei au continuat examinarea acestuia pe 
articole. Dezbaterile vor   continua într-o şedinţă ulterioară. 
  Întrucât timpul afectat  lucrărilor a fost epuizat, dezbaterile  
proiectelor de lege şi  propunerilor legislative prevăzute la pct.2, 3, 6 în 
fond,  pct.13, în avizare, precum şi a pct.III al ordinii de zi, au fost 
amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
   
 
 
 
 
 
 

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

 


