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COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 7.05.1997  

Nr.     474/XXXVI/11 
   

 
 

PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din zilele de 6  şi 7 mai 1997 

 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  6 şi 7   mai 
1997. 
 
  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 şedinţei au fost conduse de domnul deputat Putin Emil Livius Nicolae . 
  Comisia a examinat şi hotărât, cu majoritate de voturi sau consens, asupra următoarelor 
puncte ale ordinii de zi: 
 
  I. În fond: 
 
  1. Propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice - pentru că nu are avizele 
comisiilor Camerei Deputaţilor şi al Consiliului Legislativ şi nu are prevăzută sursa de finanţare, se amână 
până la primirea avizelor şi a punctului de vedere al Guvernului; 
   
  2.  Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - 
de către fostele organe de securitate - pentru că nu are avizele comisiilor Camerei Deputaţilor se amână până 
la obţinerea avizelor; 
 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea statului - 
pentru că nu are avizele comisiilor Camerei Deputaţilor se amână până la obţinerea avizelor; 
 
  II. În avizare: 
 
  1.Propunerea legislativă privind tichetele gratuite de masă - se solicită punctul de vedere al 
Guvernului pentru formularea avizelor; 
 
  2.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la data de 18 septembrie 1996 - aviz favorabil;   
 
  3. Proiectul de Lege pentru  adoptarea Codului Vamal al României - aviz favorabil; 
 
  4. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa - aviz negativ; (un 
vot împotrivă) 
 
  5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germane privind transporturile rutiere internaţionale, de persoane şi mărfuri, semnat la 
Bonn, la 25 iunie 1996 - aviz favorabil; 
 
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război - 
se amână avizarea după obţinerea punctului de vedere al Guvernului pentru că nu este indicată  sursa de 
finanţare şi după obţinerea avizului Consiliului Legislativ; 
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  7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică şi tehnică între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996 - aviz 
favorabil. 
 
  Se va solicita Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor ca proiectul Legii de modificare a 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 să fie transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
pentru analizare şi dezbatere  în fond, urmând ca raportul să fie întocmit împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
 
 
 
 
 
  VICEPREŞEDINTE,               SECRETAR, 

      George Iulian Stancov                     Liviu Petreu 
 
 
 
 
 
  


