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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 20.09.2000 

Nr.       970/XVIII/11 
 

 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 20 septembrie 2000.  
 
 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,  şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 20 septembrie 2000, începând cu orele 1400. 
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I. ÎN FOND: 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/1999 privind modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenţiei 
europene de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, 
şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, 
adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 – (nr.441/2000);  

2. 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); 

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

4. Propunerea legislativă privind reglementarea situaţiei juridice şi a 
administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea şi 
completarea Decretului – Lege nr.150/1990) – procedură de urgenţă – (nr.362/2000). 
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II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.209/1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a 
taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import -  
procedură de urgenţă – (nr.439/2000); 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind 
o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de altă parte -  procedură de urgenţă – (nr.433/2000); 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit -  
procedură de urgenţă – (nr.437/2000); 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanaţei de urgenţă a Guvernului 
nr.146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria 
metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a 
concedierilor colective  -  procedură de urgenţă – (nr.442/2000); 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, 
Secretariatului General  al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale 
pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, precum şi Ministerului Tineretului şi Sportului, 
pentru Comitetul  Olimpic Român  -  procedură de urgenţă – (nr.443/2000); 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2000 pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la Institutul 
Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei 
anuale -  procedură de urgenţă – (nr.431/2000); 

7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/1998 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei  Guvernului 
nr.22/1997 privind unele măsuri  de protecţie ce se acordă personalului din industria 
minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi exploatări geologice -  procedură de urgenţă – 
(nr.444/2000); 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr.8 la Acordul Central European de 
Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999 -  procedură de urgenţă 
– (nr.434/2000); 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de 
import şi TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei 
Naţionale de Electricitate – S.A. pe perioada iernii 1999 – 2000  -  procedură de urgenţă – 
(nr.435/2000); 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/1997 privind 
suspendarea impozitului pe venitul agricol -  procedură de urgenţă – (nr.436/2000); 
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11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a  personalului din sectorul producţiei 
de apărare -  procedură de urgenţă – (nr.432/2000); 

12. Proiectul  Legii pentru aprobarea contului general de execuţie a 
bugetului de stat, a conturilor de execuţie ale bugetelor fondurilor speciale şi a contului 
general al datoriei publice aferente anului 1999 – şedinţă comună cu Comisia juridică de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului – (nr.429/2000); 

13. Proiectul Legii pentru aprobarea contului general de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 – şedinţă comună cu Comisia juridică de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a Senatului – (nr.430/2000). 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi-a 
început lucrările, în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului, cu examinarea proiectelor de lege prevăzute la pct.12 şi 13, 
în avizare, ale ordinii de zi. 

În urma dezbaterilor, constatându-se că nu sunt motive de nelegalitate sau 
neconstituţionalitate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a celor două proiecte de lege, urmând ca avizele să fie transmise 
comisiilor sesizate în fond. 

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au continuat cu 
dezbaterea proiectelor de lege prevăzute la pct.1 – 11, în avizare, ale ordinii de zi. În urma  
examinării, cu majoritate de voturi s-a hotărât avizarea favorabilă a acestora, în forma 
adoptată de Senat. Pentru iniţiativa legislativă prevăzută la pct.3, în avizare, s-a făcut 
recomandarea ca la dezbateri, comisia sesizată în fond să ţină seama de observaţiile şi 
propunerile formulate de către Consiliul Legislativ în avizul favorabil dat la proiectul de 
ordonanţă supus aprobării. 

Întrucât timpul afectat lucrărilor comisiei a fost epuizat, dezbaterile asupra 
iniţiativelor legislative prevăzute la pct.1 - 4, în fond, ale ordinii de zi au fost amânate 
pentru o şedinţă ulterioară. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
a Camerei Deputaţilor (26) au absentat domnii deputaţi:  Liviu Petreu – Grupul parlamentar 
al P.N.Ţ.C.D şi Elek Barna – Grupul parlamentar al U.D.M.R. . 
 
 
 
 

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

 


