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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 15.12.1999 
Nr.1131 

 
 
 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 15 decembrie 1999.  
 

 
 
                         Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,  şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 15 decembrie 1999.   
                        Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 
I. ÎN FOND: 
 
1.         Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

(nr.505/1999) – procedură de uregenţă. 
2.      Proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie (nr.133/1999) - restituit pentru întocmirea raportului suplimentar. 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.188/1999 

privind transferul imobilului situat în Bucureşti, bulevardul Unirii nr.37 – “Magazinul 
Junior” – din patrimoniul S.C.Bucureşti S.A., în domeniul privat al statului (nr.492/1999) – 
procedură de urgenţă.  

4. Proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat şi a secretului de 
serviciu (Raportul nr.22/1996 şi 198/1998) – restituit pentru întocmirea raportului 
suplimentar.  

5. Proiectul de Lege privind regimul străinilor în România (nr.53/1998).  
6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea birourilor de 

carte funciară (nr.443/1999).  
7. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea profesiei de 

registrator de proprietate şi a birourilor de carte funciară (nr.494/1999) - procedură de 
urgenţă. 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 
(nr.392/1999). 
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9.    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).  

10.    Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.428/1998). 

11.    Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.64/1999). 

12.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.52/1999). 

13.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.69/1992 privind alegerea Preşedintelui României (nr.203/1998). 

14.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.368/1998). 

15.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.67/1999). 

16.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată (nr.70/1999). 

17.   Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.142/1999). 
‘ 

II. ÎN AVIZARE:  
 
1. Proiectul de Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 

privind impozitele şi taxele locale (nr.495/1999).  
2. Propunerea legislativă privind regimul parcurilor industriale 

(nr.290/1999).  
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi 

Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia “Euromontana”  precum şi a 
plăţii cotizaţiei anuale (nr.491/1999).  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.191/1999 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 (nr.496/1999).  

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat (nr.480/1999).  

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/1999 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de 
restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior – Bancorex – S.A. şi fuziunea prin 
absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română – S.A. (nr.500/1999).  

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.193/1999 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind 
unele măsuri premergătoare privatizării băncilor (nr.504/1999).  

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.197/1999 
privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A. pentru 
plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenţa Ministerului 
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Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii la domiciliul 
beneficiarilor (nr.501/1999).  

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale (nr.502/1999).  

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.198/1999 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau 
terenuri aflate permanent sub luciu de apă (nr.508/1999).  
 

Lucrările comisiei au început cu dezbaterea iniţiativelor legislative prevăzute 
la pct.II, în avizare, al ordinii de zi.  

În urma examinării, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât 
avizarea favorabilă a proiectelor de lege prevăzute la pct.1, 3 – 10 şi a propunerii legislative 
prevăzută la pct.2, pentru unele dintre acestea cu recomandarea ca, la dezbaterea în fond, să 
se ţină seama de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.  

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.  

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţii 
ministerelor interesate care au propus guvernului să elaboreze  acest proiect prin care se 
solicită Parlamentului abilitarea pentru legiferare, prin ordonanţe, pe perioada vacanţei 
parlamentare.  

Ca urmare a dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de invitaţi în 
legătură cu domeniile în care Guvernul va putea să emită ordonanţe şi care au fost susţinute 
de către aceştia, conform textului proiectului, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au 
hotărât ca acesta să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, cu 
amendamente. În acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil.  

În continuarea lucrărilor, a fost  examinat proiectul de lege prevăzut la pct.2, 
în fond, al ordinii de zi, pentru care plenul Camerei Deputaţilor a hotărât reanalizarea unor 
texte asupra cărora s-au formulat amendamente. După dezbateri, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, completarea raportului iniţial cu amendamentele admise, 
urmând a se întocmi raport suplimentar în acest sens.    
 Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost epuizat, s-a hotărât ca 
dezbaterile la iniţiativele legislative prevăzute la pct.3 – 17, în fond, ale ordinii de zi, să fie 
amânate pentru o şedinţă ulterioară.  
  Din numărul total al membrilor comisiei (25) au  absentat domnii deputaţi: 
Valeriu Stoica – Grupul parlamentar al P.N.L. şi Liviu Petreu – Grup parlamentar al 
P.N.Ţ.C.D. 
 
 
 
 
 

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