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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 26.09.2000 

Nr.       992/XVIII/11 
 

 
 

SINTEZA  
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din ziua de 26 septembrie 2000.  
 
 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit,  şi-a 
desfăşurat lucrările în ziua de 26 septembrie 2000. 
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I. ÎN FOND: 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/1999 privind modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenţiei 
europene de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, 
şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, 
adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 – (nr.441/2000);  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la 
acordarea de despăgubiri pentru daunele morale – (nr.238/2000); 

3. Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.106/1999 
privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale – (nr.282/2000); 

4. Propunerea legislativă privind reglementarea situaţiei juridice şi a 
administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea şi 
completarea Decretului – Lege nr.150/1990) – procedură de urgenţă – (nr.362/2000). 
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II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului 

nr.98/1999 privind  preluarea de către Ministerul Industriei şi Comerţului a obligaţiei de 
plată a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale de metrologie din care România face parte 
ca membru cu drepturi depline  (nr.438/2000); 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului 
nr.44/1999  pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de 
Ministerul Finanţelor şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 
ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999 - 
(nr.440/2000); 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.207/1999  privind înfiinţarea Ministerului Funcţiei Publice  - procedură de 
urgenţă – (nr.461/2000); 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de 
sănătate nr.145/1997 - procedură de urgenţă – (nr.460/2000); 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului 
nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti – (nr.459/2000); 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2000 pentru completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a 
salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, 
comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a 
formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne - procedură de urgenţă – 
(nr.464/2000); 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a   
Guvernului nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor 
care se acordă personalului militar - procedură de urgenţă – (nr.465/2000); 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a   
Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare 
şi plăţi compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă 
sau direct în retragere - procedură de urgenţă – (nr.466/2000); 

9. Proiectul de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul 
Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a 
Conferinţei Generale a acesteia la 1 octombrie 1999 – (nr.450/2000); 

10. Proiectul de Lege pentru  aderarea României la Convenţia privind 
elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 – 
(nr.424/2000); 

11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea 
utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine anti-personal şi distrugerea acestora, 
adoptată la Oslo, Norvegia la 18 septembrie 1997 – (nr.425/2000); 

12.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi 
Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
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impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999 – 
(nr.426/2000); 

13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 
– (nr.428/2000); 

14. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de cooperare 
economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la 
Bucureşti la 11 octombrie 1999 – (nr.448/2000); 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.67/2000 pentru Ratificarea Acordului –Cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea 
sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999 – 
(nr.384/2000); 

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului său autorizat deţinut 
la Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor – (nr.382/2000). 

 
Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectelor de lege prevăzute la 

pct.II, în avizare, al ordinii de zi. 
În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

avizarea favorabilă a iniţiativelor legislative prevăzute la pct.1 – 16, în avizare, ale ordinii 
de zi. Pentru proiectul de lege prevăzut la pct.3, în avizare, al ordinii de zi, s-a făcut 
recomandarea ca la dezbateri, comisia sesizată în fond să ţină seama de observaţiile şi 
propunerile Consiliului Legislativ formulate în avizul favorabil nr.1357/28.12.1999 dat la 
proiectul de ordonanţă. 

În continuarea lucrărilor şedinţei a fost examinat proiectul de lege prevăzut 
la pct.1, în fond, al ordinii de zi. 

În urma dezbaterilor, s-a constatat că proiectul de ordonanţă supus aprobării 
vizează modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de 
asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a 
Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, 
adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, în sensul precizării exprese a organelor cărora le 
revin obligaţia suportării cheltuielilor ocazionate de îndeplinirea cererilor de  asistenţă 
judiciară. Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege în forma aprobată şi de Senat. În 
acest sens, urmează a se întocmi raport favorabil. 

Întrucât timpul afectat lucrărilor comisiei a fost epuizat, dezbaterile asupra 
iniţiativelor legislative prevăzute la pct.2 - 4, în fond, ale ordinii de zi au fost amânate 
pentru o şedinţă ulterioară. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
a Camerei Deputaţilor (26) au absentat domnii deputaţi:  Liviu Petreu – Grupul parlamentar 
al P.N.Ţ.C.D şi Elek Barna – Grupul parlamentar al U.D.M.R. . 
 
 

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


