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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
 

COMISIA JURIDICA, 
DE DISCIPLINA SI IMUNITATI 

 Bucuresti 24.10.2000 
Nr. 1119/XVIII/11 

 
 

S I N T E Z A 
lucrarilor Comisiei juridice, de disciplina  

si imunitati din data de 24 octombrie 2000. 
 
 

Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor, având cvorumul îndeplinit, si-a desfasurat lucrarile în ziua de 
24 octombrie 2000, începând cu orele 1600.  
  Membrii comisiei au aprobat urmatoarea ordine de zi:  
 

I. ÎN FOND:  
1. Proiectul  Legii executarii pedepselor si a masurilor 

prevenite cu privire la libertate (nr.393/1999). 
2.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr.53/2000 pentru unele masuri privind solutionarea cererilor 
referitoare la acordarea de despagubiri pentru daunele morale – 
(nr.238/2000); 

3. Proiectul  de Lege privind raspunderea civila pentru daune 
nucleare (nr.526/2000). 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc 
domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale 
(nr.403/2000). 

 
II. ÎN AVIZARE: 

  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.21/2000 privind aprobarea reglementarii obligatiilor reciproce dintre 
România si Republica Islamica Iran rezultate din stingerea soldului contului 
de clearing româno-iranian  si din  aplicarea clauzei valutare în baza 
Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai  1974, conform 
Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999 (nr.445/2000). 
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2. 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea 
bunurilor culturale mobile exportate temporar (nr.486/2000). 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by si a 
Memorandum-ului privind politica economica a Guvernului României pe 
perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar International 
(nr.498/2000). 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
nr.38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru 
siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si 
viata la bordul navelor maritime care utilizeaza porturile românesti sau care 
navigheaza în apele nationale (nr.477/2000). 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.160/1999  privind instituirea unor masuri de stimulare a 
activitatii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, 
care desfasoara operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu 
adâncime de apa de peste 100 metri (nr. 529/2000) - procedura de urgenta. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat 
a unor cantitati de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii 
nr.82/1992 privind rezervele de stat (nr.530/2000) - procedura de urgenta. 

7. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonantei de urgenta 
nr.164/2000 privind instituirea unor masuri pentru stimularea agentilor 
economici producatori interni sau importatori de alcool, bauturi alcoolice 
spirtoase si bauturi alcoolice naturale, în vederea achitarii obligatiilor catre 
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fondurile speciale 
(nr.540/2000) - procedura de urgenta. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr.55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare 
neperformante preluate la datoria publica interna (nr.545/2000) - procedura 
de urgenta. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.167/2000 privind unele masuri de protectie sociala a 
personalului din sectorul productiei de aparare (nr.546/2000) - procedura 
de urgenta. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre 
Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitatii 
Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnata la Washington la 9 
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februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000 (nr.535/2000) - 
procedura de urgenta. 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de 
lapte (nr.534/2000) - procedura de urgenta. 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de  
urgenta a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul 
de stat (nr.539/2000) - procedura de urgenta. 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul 
Curtii de Conturi (nr.533/2000) - procedura de urgenta. 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta nr.159/2000 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din Fondul 
extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia 
Nationala a Padurilor (nr.532/2000) - procedura de urgenta. 

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta nr.158/2000 privind aprobarea compensatiei de 500 lei/kg  
producatorilor agricoli pentru grâul de panificatie livrat din recolta anului 
2000, destinat consumului intern (nr.531/2000) - procedura de urgenta. 

 
 
Lucrarile sedintei au început cu dezbaterea initiativelor 

legislative prevazute la pct.II, în avizare, al ordinii de zi.  
În urma examinarii, membrii comisiei au hotarât, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabila a proiectelor de lege prevazute la pct.1 - 15, 
în avizare, ale ordinii de zi. Pentru initiativele legislative prevazute la pct.12 
si 15, în avizare, ale ordinii de zi, s-a facut recomandarea ca, la dezbateri, 
comisia sesizata în fond sa tina seama de observatiile  si propunerile 
Consiliului Legisaltiv din avizele  favorabile formulate la proiectele de 
ordonanta. 

Lucrarile comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de 
lege prevazut la pct.4, în fond, al ordinii de zi. Se constata ca aceasta 
initiativa legislativa are ca obiect de reglementare scoaterea din functiune, 
casarea si valorificarea activelor corporale care alcatuiesc domeniul public 
al statului si al unitatilor administrativ - teritoriale, domeniul nereglementat 
prin Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale si necorporale. În urma examinarii, membrii comisiei au hotarât, 
cu majoritate de voturi, sa-l supuna plenului Camerei Deputatilor, spre 
dezbatere si adoptare  în forma prezentata de initiator. 

Cu privire la proiectele de lege prevazute la pct.1-3, în fond, 
ale ordinii de zi, s-a hotarât ca dezbaterile sa continue într-o sedinta 
ulterioara.  
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Din numarul total al membrilor comisiei (26) a absentat 
domnul deputat  Elek Barna - Grupul parlamentar U.D.M.R. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


