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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 04.10.2000 

Nr.       1026/XVIII/11 
 
 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

din ziua de  4 octombrie 2000.  
 
   
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  
4 octombrie  2000. 
   Din numărul total al membrilor comisiei (26) a absentat domnul deputat 
Elek Barna – Grupul parlamentar al U.D.M.R. 
  Lucrările şedinţei 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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de 
despăgubiri pentru daunele morale – (nr.238/2000); 

2. Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.106/1999 
privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale – (nr.282/2000); 

3. Propunerea legislativă privind reglementarea situaţiei juridice şi a 
administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea şi 
completarea Decretului – Lege nr.150/1990) – (nr.362/2000). 
 

II. ÎN AVIZARE: 
 
1. Proiectul Legii bibliotecilor – (nr.419/2000); 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă – procedură 
de urgenţă – (nr.457/2000); 

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.211/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare  – procedură de urgenţă – (nr.474/2000); 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/1996 privind executarea 
creanţelor bugetare – procedură de urgenţă – (nr.468/2000); 

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art.13, alin.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.108/1996 – procedură de urgenţă – (nr.471/2000); 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind 
impozitul pe profit  – procedură de urgenţă – (nr.451/2000); 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free – 
procedură de urgenţă – (nr.462/2000); 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2000 pentru  aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de 
tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe – 
procedură de urgenţă – (nr.470/2000); 

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat – 
procedură de urgenţă – (nr.473/2000); 

10. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr.217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 privind 
impozitul pe profit – procedură de urgenţă – (nr.452/2000); 

11. Proiectul de Lege privind respingerea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare – procedură de urgenţă – (nr.472/2000); 

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.141/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 şi art.112 din Ordonanţa 
Guvernului nr.118/1999 privind achiziţiile publice – procedură de urgenţă – (nr.478/2000); 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat.– 
procedură de urgenţă – (nr.469/2000); 
 

 
Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea proiectelor de lege prevăzute la 

pct.II, în avizare, al ordinii de zi. 
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În urma examinării proiectului Legii bibliotecilor, prevăzut la pct.1, în 
avizare, al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestuia, cu recomandarea ca la dezbateri, comisia sesizată în fond să ţină 
seama de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ formulate în avizul favorabil 
nr.507/10 mai 2000. 

Cu privire la proiectele de lege prevăzute la pct.2 – 13, în avizare, în urma 
examinării, s-a hotărât avizarea favorabilă a acestora. 

În continuarea lucrărilor şedinţei, membrii comisiei au trecut la discutarea 
iniţiativelor legislative prevăzute la pct.I, în fond, al ordinii de zi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct.3, în fond, al ordinii de 
zi, constatându-se că, până în prezent, nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului, 
conform prevederilor art.110 alin.(1) şi art.137 alin.(5), membrii comisiei au hotărât 
amânarea  dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

Cu privire la proiectele de lege prevăzute la pct.1 şi 2, în fond, ale ordinii de 
zi, asupra cărora în şedinţele anterioare au avut lor dezbateri cu caracter general, s-a hotărât 
ca examinarea pe articole să continue într-o şedinţă ulterioară, cu participarea 
reprezentanţilor Ministerului Justiţiei. 
 
 

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


