
 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 29.12.1999 
Nr.1153 

 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi   imunităţi  

din ziua de 29 decembrie 1999. 
 
 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 29 decembrie 1999. 

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

Lucrările  şedinţei au fost conduse de domnii deputaţi: Emil 
Teodor Popescu - preşedintele comisiei şi Nicolae Grădinaru - secretarul 
comisiei. 

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 Junior” – din patrimoniul S.C.Bucureşti S.A., în 
domeniul privat al statului.  

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.  
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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.  
5.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi 
lichidare.  
 

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

Lucrările comisiei au început cu analiza proiectului de Lege 
privind regimul străinilor în România, fond comun cu Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. Membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi,  finalizarea dezbaterilor într-o şedinţă comună, 
ulterioară. 

A fost dezbătut în continuare, Planul tematic privind activitatea 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în perioada vacanţei parlamentare 
(1- 31 ianuarie 2000),  care a fost  aprobat astfel cum a fost redactat. 

Întrucât timpul afectat lucrărilor şedinţei a fost epuizat, s-a 
hotărât ca dezbaterile la proiectele de lege prevăzute la pct.1 – 3 şi 5,  în fond, 
ale ordinii de zi, să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


