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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
 

COMISIA JURIDICA, 
DE DISCIPLINA SI IMUNITATI 

 Bucuresti 18.10.2000 
Nr. 1086/XVIII/11 

 
 
 

PROCES - VERBAL  
al lucrarilor Comisiei juridice, de disciplina si imunitati  

din ziua 17 octombrie 2000.  
 
 
 
 

  Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor si-a desfasurat 
lucrarile în ziua de 17 octombrie 2000.  
  Din numarul total al membrilor comisiei (26) au absentat domnii deputati: Elek 
Barna - Grupul parlamentar U.D.M.R. si Liviu Petreu - Grupul parlamentar al P.N.T.C.D.  
  Lucrarile sedintei au fost  conduse de domnul deputat Emil Teodor Popescu - 
presedintele comisiei si de domnul deputat Nicolae Gradinaru  - secretarul comisiei.  
  Membrii comisiei au aprobat urmatoarea ordine de zi:  

 
I. ÎN FOND:  
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.53/2000 pentru unele masuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea 
de despagubiri pentru daunele morale (nr.238/2000). 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale (nr.282/2000). 
  

II. ÎN AVIZARE:  
1. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a 
procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea 
plumbului decuprat (nr.504/2000) - procedura de urgenta.  

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R. exprimate în valuta 
în titluri de stat exprimate în lei în conditiile Ordonantei nr.134/2000 pentru modificarea 
caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale (nr.500/2000) - procedura de 
urgenta.   
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitatile contului curent general al 
trezoreriei statului pentru realizarea pregatirii participarii României al Expozitia Mondiala EXPO 
2000 "Om - Natura - Tehnologie", Hanovra 2000 (nr.524/2000) - procedura de urgenta.  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (nr.508/2000) - procedura de 
urgenta.  

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului si 
darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român (nr.519/2000) - procedura de urgenta.  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata (nr.505/2000) - 
procedura de urgenta.  

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza în 
tara în cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim 
special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei (nr.502/2000) 
- procedura de urgenta.  

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevazute în 
anexele V - VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în 
sectorul bugetar si a indeminzatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica 
(nr.499/2000) - procedura de urgenta.  

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari 
sau rezidenti si personalului de cercetare din unitatile sanitare (nr.515/2000) - procedura de 
urgenta.  

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii 
publice conexe actului medical (nr.507/2000) - procedura de urgenta.  

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta  
nr.152/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.67/1997 
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea 
Fondului cinematografic national (nr.511/2000) - procedura de urgenta.  

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 
statului pentru salarizarea clerului (nr.514/2000) - procedura de urgenta.  

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili 
pentru Societatea Comerciala "TERMOELECTRICA" S.A., prin exceptare de la prevederile 
Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat (nr.506/2000) - procedura de urgenta.  
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14. Proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonantei de urgenta 
nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport 
local de calatori (nr.501/2000) - procedura de urgenta.  

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.157/2000 pentru prorogarea termenului prevazut la art.III din Ordonanta de urgenta 
nr.134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.27/2000 privind 
regimul produselor supuse accizelor (nr.526/2000) - procedura de urgenta.  

16. Propunerea legislativa privind alocarea sumelor necesare repatrierii si 
plata indemnizatiilor de strainatate ale marinarilor români ambarcati pe navele sub pavilion 
român, retinute sau abandonate în afara teritoriului national (nr.518/2000) - procedura de 
urgenta.  
 

Lucrarile sedintei au început cu dezbaterea initiativelor legislative prevazute la 
pct.II, în avizare, al ordinii de zi.  

În urma examinarii, membrii comisiei au hotarât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabila a proiectelor de lege prevazute la pct.1 - 15, în avizare, ale ordinii de zi. 
Pentru initiativa legislativa prevazuta la pct.5, în avizare, al ordinii de zi, s-a facut recomandarea 
ca, la dezbateri, comisia sesizata în fond sa tina seama de observatiile  si propunerile Consiliului 
Legisaltiv din avizul favorabil nr. 1132/11.X.2000.  

Referitor la propunerea legislativa prevazuta la pct.16, în avizare, al ordinii de zi, 
în urma examinarii, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotarât avizarea favorabila a 
acesteia, cu recomandarea ca, pentru dezbaterea în fond, Comisia pentru munca si protectie 
sociala sa solicite punctul de vedere al Guvernului, în conformitate cu prevederile art.110 alin.(1) 
si art.137 alin.(5) din Constitutia  României.  

Întrucât timpul afectat lucrarilor a fost epuizat, membrii comisiei au hotarât ca 
dezbaterile la proiectele de lege prevazute la pct.1 si 2, în fond, ale ordinii de zi, sa fie continuate 
într-o sedinta ulterioara.  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  


