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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 24.03.1997 
Nr.      348/XXXVI/11 

   
 
 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
din ziua de 19  martie 1997 

 
 

  La lucrările comisiei sunt prezenţi din numărul total al membrilor 
comisiei de 22  deputaţi, un număr de 17 deputaţi; au absentat 5 deputaţi, 
membri ai Guvernului. 
 
  Lucrările şedinţei au fost conduse, în prima parte, de domnul 
vicepreşedinte George Iulian Stancov  şi apoi de domnul vicepreşedinte Ioan 
Mihai Popa. 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat    
lucrările   în   ziua de 19 martie a.c. între orele 0900 şi 1600, dezbătând şi 
hotărând, cu majoritate de voturi, asupra următoarelor puncte ale ordinii de zi: 
 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991, iniţiată de 5 deputaţi P.N.Ţ.C.D., P.N.L. şi 
U.D.M.R. -    amânată; 
 
  2. Propunerea legislativă privind unele măsuri necesare pentru 
desfăşurarea campaniei agricole din primăvara anului 1997  -   avizată cu 
recomandări către comisia sesizată în fond; 
 
  3. Proiectul de Lege privind declararea “Memorialului victimelor 
comunismului şi al rezistenţei - Sighet” situat în municipiul Sighetul 
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Marmaţiei, jud. Maramureş ca bun de utilitate publică, de interes naţional -    
avizat cu recomandări comisiei sesizate în fond;  
 
  4. Scrisoarea domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii 
Naţionale Române, adresată Parlamentului şi scrisoarea domnului deputat 
Constantin Teculescu referitoarea la compatibilitatea funcţiei de preşedinte al 
Casei de Economii  şi Consemnaţiuni,  cu calitatea de deputat -  s-a hotărât 
asupra răspunsului care se va transmite Biroului Permanent; 
 
 
   Pe ordinea de zi s-a inclus suplimentar şi Proiectul de lege 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 1997 şi aprobarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. 
  În ziua de 19 martie a avut loc o discuţie preliminară asupra 
prevederilor ambelor proiecte, iar în ziua de 20 martie, acestea au fost 
dezbătute, în vederea avizării, în şedinţă comună cu comisia similară a 
Senatului, la sediul acestuia din urmă. 
 
 
 
 
 
         PREŞEDINTE, 

         Emil Teodor Popescu 


