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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 09.04.1997  

Nr.      406/XXXVI/11 
   

 
 

PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din ziua de 9 aprilie 1997 

 
 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 9 aprilie între orele 930 şi 1530. 
 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat, după 
cum urmează: Dejeu Gavril, Grup parlamentar P.N.Ţ.C.D., Severin Adrian, 
Grup parlamentar U.S.D.- P.D., Stănescu Mihai Sorin, Stoica Valeriu, Grup 
parlamentar P.N.L.. 
 
   Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul preşedinte Emil 
Popescu. 
  Comisia a examinat şi hotărât, cu majoritate de voturi, asupra 
următoarelor puncte ale ordinii de zi: 
 
   1. Decizia nr.122/1996 a Curţii Constituţionale cu privire la 
constituţionalitatea Legii  privind statutul deputaţilor şi senatorilor - prin 
consens, s-a hotărât să se recomande plenului Camerei Deputaţilor admiterea 
obiecţiei de neconstituţionalitate; având în vedere decizia Curţii 
Constituţionale de declarare a Legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor 
ca fiind neconstituţională în întregul ei, comisia va recomanda şi constituirea 
unei comisii speciale care să elaboreze un nou proiect de lege având  acelaşi 
obiect. 
  2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii salarizării 
nr.14/1991 (PNTCD) - aviz negativ. (consens) 
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  3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea   Legii 
nr.32/1991 privind impozitul pe salarii (PNL-CD) - aviz negativ  (consens). 
  4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.32/1991 privind impozitul pe salarii (PUNR) - aviz negativ  (consens). 
  5. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/1994 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1994 privind îmbunătăţirea 
coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de bază din sectorul bugetar (PUNR) - 
avizat cu recomandări  (consens). 
  6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii (PD) - aviz negativ  (consens). 
  7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.6l/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii (PUNR) - avizat cu recomandări  
(consens). 
  8. Propunere legislativă privind acordarea de burse pentru elevi şi 
studenţi, precum şi sistemul de premii pentru elevii şi studenţii care obţin 
rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale (PUNR) - avizat cu 
recomandări  (consens). 
  9. Propunere legislativă pentru  modificarea şi completarea    
Legii nr.32/1994     privind   sponsorizarea  (PNL-CD) - avizat cu 
recomandări (cu două abţineri). 
  10. Propunere legislativă pentru declararea oraşului Olteniţa 
municipiu (PRM) - avizat cu recomandări  (consens). 
  11. Propunere legislativă pentru declararea comunei Filipeşti de 
Pădure oraş (PUNR) - avizat cu recomandări  (consens). 
  12. Propunere legislativă pentru declararea satului Valea Mare 
comună (PUNR) -  avizat cu recomandări  (consens). 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,            SECRETAR, 

  Emil Teodor Popescu                Nicolae Grădinaru 
 
 
 
 
 
  


