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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 03.11.1999 
Nr.967 

 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 3 noiembrie  1999. 
 
 
 

                        Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,  şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 3 noiembrie 1999.   
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
                          
                        I. ÎN FOND: 
 

1. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, 
organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale (nr.210/1999). 

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

3.  Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor liberale 
(nr.259/1999). 

4. 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).  

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

II. ÎN AVIZARE:  
 
1. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea comunei Bârsa din judeţul 

Braşov (nr.241/1999).  
2. Propunerea legislativă privind regimul juridic aplicabil societăţilor 

comerciale de tip holding (nr.43/1999).   
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  3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României 
şi Cabinetul de  Miniştrii al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a 
actelor de studii şi titlurilor ştiinţifice eliberate de România şi Ucraina, semnată la 
Bucureşti, la 19 februarie 1999 (nr.422/1999).  
  4. Propunerea legislativă privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern (nr.193/1999).  
  5. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea 
adăugată a lucrărilor de investiţii, de reparaţii capitale şi reparaţii curente în sistemul 
învăţământului de stat şi în cel  particular acreditat (nr.242/1999).  
  6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin  sisteme centralizate precum şi pentru acordarea de ajutoare 
băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei (nr.435/1999) – procedură de urgenţă.  
  7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.163/1999 
privind unele  măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul 
de administrare restructurare financiară şi operaţională a Băncii Agricole S.A. în vederea 
privatizării (nr.436/19999) – procedură de urgenţă. 
  8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.164/1999 
privind înfiinţarea  Agenţiei Domeniilor Statului şi a Fondului de dezvoltare a agriculturii 
(nr.437/1999)  – procedură de urgenţă. 
  9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.166/1999 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/1997 privind 
regimul  accizelor şi al altor impozite indirecte (nr.438/1999) – procedură de urgenţă.   
  10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.161/1999 
cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 (nr.434/1999) – şedinţă comună cu 
Senatul.  
  11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 
Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în  domeniul 
combaterii criminalităţii, în special a formelor ei  organizate, semnat la Kerkyra, la 2 
octombrie 1998 (nr.421/1999).  
 
  În deschiderea lucrărilor comisiei a fost prezentată adresa Grupului 
parlamentar al Partidului Democrat nr.XIX/3/63 din 18 octombrie 1999, prin care a fost 
nominalizat, pentru funcţia de vicepreşedinte în biroul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, domnul deputat Liviu Negoiţă. Această funcţie a rămas vacantă ca urmare a 
demisiei  domnului deputat George Iulian Stancov   - Grupul parlamentar al P.D., care a 
fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele 
Unite Mexicane.  
  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, luând 
în discuţie propunerea Grupului parlamentar al P.D., membrii comisiei, cu unanimitate de 
voturi, au fost de acord cu numirea domnului deputat Liviu Negoiţă în funcţia de 
vicepreşedinte al biroului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
  Lucrările comisiei au continuat  cu dezbaterea proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative  prevăzute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi.  
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  În urma examinării , membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative prevăzute la pct.2, 3 şi   
6 – 11, pentru unele dintre acestea cu recomandarea ca, la dezbaterea în fond, să se ţină 
seama  de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.  
  Referitor la propunerile legislative prevăzute la pct.1 şi 5, în avizare, ale 
ordinii de zi, în urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii comisei au hotărât să 
propună respingerea acestora, având în vedere avizele negative ale Consiliului Legislativ, 
precum şi punctul de vedere al Guvernului României – Departamentul pentru Relaţiile cu 
Parlamentul .  
  În continuarea lucrărilor şedinţei au fost luate în dezbatere amendamentele 
formulate în plenul Camerei Deputaţilor asupra unor texte din proiectul de Lege privind 
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, prevăzut la pct.5, în fond, al ordinii de zi. 
Membrii comisiei  au hotărât ca dezbaterile asupra textelor în discuţie, să fie continuate 
într-o şedinţă ulterioară, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului.  
  Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea proiectului  de lege prevăzut 
la pct.4, în fond, al ordinii de zi. La dezbateri 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 în vederea armonizării unor dispoziţii  din Codul penal şi Codul de procedură 
penală, texte care reglementează un domeniu special şi au ca scop corelarea legislaţiei 
penale române, cu legislaţia Uniunii Europene, Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale şi Rezoluţiile Consiliului Europei.  
  Din discuţiile purtate, s-a constatat că prin modificările propuse se urmăreşte 
asigurarea unei protecţii reale a demnităţii cetăţenilor, a vieţii intime a persoanei, precum şi 
adoptarea tuturor normelor penale la realităţile societăţii româneşti. Dezbaterile asupra 
acestui proiect de lege vor continua într-o şedinţă ulterioară.  

Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost epuizat, dezbaterile la 
proiectele de lege şi la propunerile legislative prevăzute la pct.1 – 3, în fond şi la pct.4, în 
avizare, ale ordinii de zi, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară.     
                        Din numărul total al membrilor comisiei (24) au  absentat: domnul deputat 
Valeriu Stoica – Grupul parlamentar al P.N.L. şi domnul deputat Liviu Petreu – Grupul 
parlamentar al P.N.Ţ.C.D.  
 
 
 

 
 
 
 

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