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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti 8.12.1999 
Nr. 1099/XVIII/11 

 
 
 

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

din ziua de 8 decembrie 1999. 
 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi având cvorumul îndeplinit, 
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 8 decembrie 1999. 
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 
I. ÎN FOND: 

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

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal 
(nr.392/1999).  

3. Proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie (nr.133/1999) - restituit pentru întocmirea raportului suplimentar. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr.69/1992 
pentru alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale  
(nr.451/1999).  

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.428/1998). 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.64/1999). 

7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legiinr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (nr.52/1999). 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.69/1992 privind alegerea Preşedintelui României (nr.203/1998). 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.368/1998). 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.67/1999). 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată (nr.70/1999). 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.70/1991 privind alegerile locale (nr.142/1999). 
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13. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
birourilor de carte funciară (nr.443/1999). 

14.Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea profesiei de 
registrator de proprietate şi a birourilor de carte funciară (nr.494/1999) - procedură de 
urgenţă. 

 
II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor 

publicaţii destinate diasporei româneşti (nr.467/1999). 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 
(nr.474/1999). 

3. Propunerea legislativă privind pensiile persoanelor care au prestat 
munca cu caii proprietate personală în cadrul fostelor Intreprinderi Forestiere şi care 
nu au avut contracte de asigurare (nr.329/1999). 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia 
Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistică Internaţională - “Die 
Donau” (nr.473/1999). 

5. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior (nr.471/1999).  

6. Proiectul de Lege pentru apobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat (nr.480/1999).  

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr.83/1998 privind procedura 
falimentului băncilor (nr.483/1999).  

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de 
Informaţii Externe (nr.493/1999) - procedură de urgenţă. 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.151/1999, privind stingerea 
unor obligaţii bugetare (nr.487/1999).  

 
III. Adresa nr.909/XIV/25.XI/1999, transmisă de Secretarul General al 

Camerei Deputaţilor, prin care se solicită comisiei punctul de vedere, cu privire la  
procedura legislativă ce urmează a fi aplicată, după votul final asupra proiectului de 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/1999 privind 
scutirea de plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere 
aferente.  

 
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 prevăzute la pct.1, 2, 4, 5, 7 şi 8, 
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.3, în avizare, al 
ordinii de zi, după examinarea iniţiativei legislative, a avizului Consiliului Legislativ, 



 3

a punctului de vedere al Guvernului, precum şi a avizului negativ al Consiliului  
Economic şi Social, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună 
respingerea acesteia. 

Lucrările comisiei au continuat cu examinarea  proiectelor de lege şi a  
propunerilor  legislative prevăzute  la pct.I, în fond, al ordinii de zi. 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa domnului Gheorghe Mocuţa - 
secretar de stat, Ştefan Daneş - consilier şi Alina Vlăşceanu - consilier în Ministerul 
Justiţiei. 

La dezbaterea propunerii legislative prevăzută la pct.1, în fond, al 
ordinii de zi, au mai participat, în calitate de invitaţi din partea Asociaţiei consilierilor 
juridici, domnul Constantin Ştefan Şelaru - preşedintele asociaţiei şi domnul Botond 
Vaida. 

Cu privire la această iniţiativă legislativă se constată că  iniţiatorii, 
însuşindu-şi observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ, precum şi ale 
Ministerului Justiţiei din Nota nr.1350/DS/G, au procedat la îmbunătăţirea textului, 
prezentând Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi o redactare finală. 

După examinare, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât 
să propună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, propunerea 
legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, în forma 
finală depusă de iniţiatori, urmând a se întocmi în acest sens raport favorabil. 

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct.2, în fond, al ordinii de zi, 
membrii comisiei au continuat examinarea acestuia pe articole. Dezbaterile vor 
continua într-o şedinţă ulterioară. 

În continuarea lucrărilor, membrii comisiei au analizat punctul III, al 
ordinii de zi şi cu majoritate de voturi, au hotărât să-şi exprime punctul de vedere, 
motivat pe prevederile art.75 şi 76 din Constituţia României, ce urmează să fie 
redactat într-o notă ce se va transmite  Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.  

Întrucât timpul afectat lucrărilor a fost epuizat, dezbaterile proiectelor 
de lege şi a propunerilor legislative prevăzute la pct.3-14, în fond, şi 6, în avizare, ale 
ordinii de zi, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

Din numărul total al membrilor  comisiei (25) au absentat domnii 
deputaţi: Valeriu Stoica - Grupul parlamentar al P.N.L., Liviu Petreu - Grupul 
Parlamentar al P.N.T.C.D. şi Iosif Paneş - Grupul parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale. 

 
 
 
 
 

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

 


