
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 12.01.2001
Nr.        122/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

din zilele de  11 - 12 ianuarie 2001.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 11 - 12 ianuarie 2001.

La lucrări au fost prezenţi toţi membrii comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ionel

Olteanu – preşedintele comisiei.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

I. ÎN FOND:

1. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea
profesiilor liberale (nr.259/1999).

I.  ÎN AVIZARE:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.264/2000 pentru aprobarea participării României la Fondul
internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării ( nr.674/2001) – procedură
de urgenţă.
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului
de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei (nr.694/2001) – procedură de urgenţă.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului (nr.691/2001) – procedură de urgenţă.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici
şi mijlocii (nr.692/2001) – procedură de urgenţă.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei – A.N.R.E., aprobată prin Legea nr.99/2000 (nr.695/2001)
– procedură de urgenţă.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (nr.693/2001) – procedură de
urgenţă.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea
şi funcţionarea unor ministere (nr.689/2001) – procedură de urgenţă.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor
necesare pentru “Reparaţia capitală cu modernizare pentru creşterea
siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice  Porţile de Fier I”
(nr.661/2001) – procedură de urgenţă.

În ziua de 11 ianuarie 2001, comisia s-a reunit şi a procedat la
dezbateri de ordin general cu privire la proiectele de lege prevăzute în ordinea
de zi.
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Lucrările şedinţei au continuat în ziua de 12 ianuarie 2001,
procedându-se la dezbaterea proiectelor de lege prevăzute la pct.II, în avizare,
al ordinii de zi.

În urma examinării şi  dezbaterilor pe articole a proiectelor de
legi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  lor
favorabilă.  Pentru unele dintre acestea s-a recomandat  comisiilor sesizate în
fond  să ţină seama de observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.

Dezbaterile la proiectul de Lege privind organizarea şi
exercitarea profesiilor liberale, au fost amânate pentru şedinţa  din ziua de 15
ianuarie 2001.

P R E Ş E D I N T E,                                S E C R E T A R,

     Ionel Olteanu                                       Carmen Dumitriu


	Ionel Olteanu                                       Carmen Dumitriu

