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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 21.12.1999 
Nr.1138 

 
 
 
 

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

din zilele de 20 şi 21 decembrie 1999.  
 
 
 
 
 

                         În ziua de 20 decembrie 1999, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului, având cvorumul îndeplinit, s-au întrunit în şedinţă comună, în vederea audierii 
domnului deputat Valeriu Stoica, propus de către primul ministru desemnat, pentru 
ocuparea funcţiei de ministru de  stat, ministrul justiţiei.  
  După o scurtă prezentare, domnul deputat Valeriu Stoica a răspuns 
întrebărilor adresate de domnii senatori şi deputaţi, membrii ai celor două comisii.  
  Potrivit voturilor exprimate, s-a hotărât ca domnul deputat Valeriu Stoica să 
primească avizul favorabil consultativ al celor două comisii, în vederea ocupării funcţiei de 
ministru de stat, ministrul justiţiei.  
 
                                                               * 
                                                           *      * 

 
                     Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,  şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 21 decembrie 1999.   
                    Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 
I. ÎN FOND: 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.188/1999 

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

2.     Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului (nr.499/1999) – procedură de urgenţă.  

3. 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.  

4.    Proiectul de Lege privind regimul străinilor în România (nr.53/1998).  
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.79/1999 

privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare (nr.307/1999).  
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 

(nr.392/1999). 
 

II. ÎN AVIZARE:  
 

             1.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/1998 
privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în 
perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea 
Ministerului Apărării Naţionale (nr.503/1999).  
                      2.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1999 
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Comisia Europeană şi 
Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 
1998, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 (nr.498/1999).  

3.  Propunerea legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a 
familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiştilor, a veteranilor de război şi a 
revoluţionarilor (nr.506/1999).  

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată şi completată prin OGU 
nr.62/1998 (nr.395/1999).  

5. Propunerea legislativă privind Legea grădinilor zoologice şi acvariilor 
publice (nr.339/1999).  

6. Propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă a unor 
cadre militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii deosebite 
(nr.509/1999) – procedură de urgenţă.  
 

III.     Planul tematic privind activitatea Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi în perioada vacanţei parlamentare  (1 – 31 ianuarie 2000).  

IV. Adresa nr. 909/XIV/25.XI/1999, transmisa de Secretarul General al 
Camerei Deputatilor, prin care se solicita comisiei punctul de vedere, cu privire la 
procedura legislativa ce urmeaza a fi aplicata, dupa votul final asupra proiectului de Lege 
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea de plata 
taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente. 
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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 şi a propunerilor legislative, prevăzute la pct.1 – 5, 
în avizare,  pentru unele dintre acestea cu recomandarea ca, la dezbaterile în fond, să se ţină 
seama de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ, precum şi de punctul de vedere 
al Guvernului.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct.6, în avizare, cu 
majoritate de voturi, s-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, după 
primirea punctului de vedere al Guvernului, precum şi a avizului Consiliului Legisaltiv.  

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Codului penal, prevăzut la pct.6, în fond, al ordinii de zi.  
Dezbaterea pe articole va continua într-o şedinţă ulterioară.  

Referitor la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România, fond 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, s-a hotărât 
finalizarea dezbaterilor într-o şedinţă comună, ulterioară.  

In continuarea lucrarilor, membrii comisiei au reanalizat adresa 
nr.909/XIV/1999,  prevăzută la  punctul IV, al ordinii de zi şi cu majoritate de voturi au 
hotărât  să-şi exprime punctul de vedere, motivat pe prevederile Constituţiei şi a 
Regulamentelor celor două Camere, urmând ca acesta să fie transmis Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor.  

Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost epuizat, s-a hotărât ca 
dezbaterile la iniţiativele legislative prevăzute la pct.1 – 3, 5,  în fond, precum şi  la pct.III,  
al ordinii de zi, să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
                    Din numărul total al membrilor comisiei (25) a  absentat domnul deputat 
Valeriu Stoica – Grupul parlamentar al P.N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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