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                         Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 10 noiembrie 1999.  
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) a  absentat domnul 
deputat Valeriu Stoica – Grupul parlamentar al P.N.L. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicolae 
Grădinaru - secretarul comisiei.  
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 

I. ÎN FOND: 
 

1.    Proiectul de Lege privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (nr.235/1999).  

2.        Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziţii din 
Codul Penal şi Codul de procedură penală cu Rezoluţia 1123(1997) a 
Consiliului Europei (nr.385/1999).  
  3.     Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Codului penal (nr.392/1999).  

4.   Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea 
profesiilor liberale (nr.259/1999). 
  5.  Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea 
Legii partidelor politice (nr.146/1999).  



6. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic (nr.173/1999). 

7.   Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei 
locale, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale 
(nr.210/1999). 
  8.  Proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie (nr.133/1999).  
 

 
II. ÎN AVIZARE:  

 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.45/1999 pentru ratificarea  Addendei la memorandum-urile de finanţare 
PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de 
inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia 
Europeană şi Guvernul României (nr.431/1999).  

2. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de 
asistent de farmacie şi de organizare şi funcţionare a Ligii asistenţilor de 
farmacie din România (nr.192/1999).  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război (nr.430/1999).  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă 
nr.175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru amenajarea sediului centrului 
SECI la Bucureşti (nr.444/1999) – procedură de urgenţă.  

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate 
de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (nr.439/1999) – procedură de 
urgenţă.  

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.26/1994 privind funcţionarea Poliţiei Române (nr.440/1999).  

7. Proiectul de Lege  privind statutul poliţistului (nr.441/1999).  
.  
                       Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectelor de lege 
şi a propunerii legislative prevăzute la pc.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 pct.1 şi 3 – 7, 
pentru unele dintre acestea cu recomandarea ca, la dezbaterea în fond, să se 
ţină seama de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.  



  Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct.2, în avizare, 
al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să o 
respingă, având în vedere reglementările propuse prin această iniţiativă 
legislativă, punctul de vedere al Guvernului, avizul  Consiliului Economic şi 
Social, precum şi avizul  Consiliului Legislativ. 
                     În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au dezbătut 
proiectele de lege de la pct.1 şi 8, în fond, ale ordinii de zi, pentru care plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât reanalizarea unor texte  asupra cărora s-au 
formulat amendamente. În urma dezbaterilor, membrii comisiei, au hotărât, 
cu majoritate de voturi, completarea rapoartelor iniţiale cu amendamentele 
admise.  
                    Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului de lege 
prevăzut la pct.3, în fond, al ordinii de zi. La dezbatere au participat, din 
partea Ministerului Justiţiei, domnul Flavius Baias – secretar de stat şi 
doamna Adina Vlăsceanu – consilier juridic.  
  Au avut loc dezbateri, cu caracter general privind importanţa 
modificărilor propuse, menite să asigure funcţionarea normală a întregului 
mecanism juridic în plan penal şi să eficientizeze acele instituţii care în 
prezent se aplică în condiţii nesatisfăcătoare, datorită fie  imperfecţiunii unora 
dintre normele penale, fie insuficienţei legii. Din discuţii a rezultat că o 
atenţie deosebită s-a acordat perfecţionării sistemului pedepselor şi 
diversificării  acestora, precum şi restructurării mijloacelor de individualizare 
şi exercitare a pedepselor, necesare realizării unui just echilibru între  
pericolul social al faptelor prevăzute de legea penală şi pedepsele aplicate de 
instanţele judecătoreşti.  
  După discuţiile cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe 
articole a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
penal. Dezbaterile asupra acestei iniţiative legislative vor continua într-o 
şedinţă ulterioară.   

Proiectele de legi şi propunerea legislativă prevăzute la pct.2, 4,  
5,  6 şi 7, în fond ale ordinii de zi, vor fi dezbătute într-o şedinţă ulterioară.  
  

 
   
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,  



Emil Teodor Popescu  
 

 


