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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,05.06.1997  
Nr.     561/XXXVI/11 

 

 

PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din data de 4 iunie 1997 

 
 

  Comisia  juridică,  de  disciplină  şi   imunităţi        şi-a    
desfăşurat   lucrările   în   ziua de  4 iunie 1997, începând cu ora1000. 
 
  Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi (24) au absentat, după cum urmează: Severin Adrian, Grup 
parlamentar U.S.D.- P.D. şi Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L.. 
 
   Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte 
George Iulian Stancov. 
 
  Comisia a hotărât cu majoritate de voturi ca la primul punct al 
ordinii de zi să se discute cererea ministrului Justiţiei prin care se solicită 
declanşarea procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare a domnului 
deputat Gabriel Bivolaru.   
 
  I. În fond: 
 
  1. Cererea ministrului  Justiţiei prin care se solicită declanşarea 
procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare a domnului deputat Gabriel 
Bivolaru - în urma dezbaterilor şi ca urmare a votului secret, s-a hotărât, cu 13 
voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, să se propună Camerei Deputaţilor 
ridicarea imunităţii parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru. 
  2. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni - a fost votată favorabil. 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea 
nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului - nu a fost votată 
favorabil, fiind respinsă. 
 
 
  II. În avizare: 
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  4. Proiectul de Lege privind alocaţia suplimentară pentru 
familiile cu copii  -  avizat favorabil. 
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a 
bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996  - avizat favorabil. 
  6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.26/1990 privind Registrul Comerţului  - avizat favorabil. 
  7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor 
internaţionale rutiere de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 
noiembrie 1994  - avizat favorabil. 
  8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Republica Federală Germania privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor de capital şi a Protocolului anexă, semnate la Bonn la 25 iunie 
1996  - avizat favorabil. 
  9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu 
privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către 
particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978  - avizat favorabil. 
  10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor rutiere şi a 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind serviciile 
aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996  - avizat favorabil. 
  11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la 
Bucureşti la 12 septembrie 1995  - avizat favorabil. 
 
  12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a 
schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la  17 
februarie 1997  - avizat favorabil. 
  13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între 
şi dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul la 10 martie 1994 - s-a hotărât 
amânarea avizării cu o săptămână. 
  14. Proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea 
copiilor în vârstă de până la doi ani -  avizat favorabil. 
  15. Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind 
sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea 
unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi  - avizat favorabil. 
  16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.15/1997 pentru modificare şi completarea Legii privatizării societăţilor 
comerciale nr.58/1991 -  - avizat favorabil,  cu luarea în consideraţie a 
propunerilor Consiliului Legislativ. 
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  17. Propunerea legislativă privind majorările de întârziere şi 
dobânzile datorate până la 31 decembrie 1996 - aviz negativ, cu recomandarea 
să se ţină seama de punctul de vedere al Guvernului şi de avizul negativ al 
Consiliului Legislativ. 
  18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătăţirea activităţilor 
producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, 
artă şi ştiinţifice, aprobată şi modificată prin Legea nr.125/1995  - avizat 
favorabil, cu recomandarea să se ţină seama de punctul de vedere al 
Guvernului. 
  19. Proiectul de Lege privind plata cu prioritate a obligaţiilor 
bugetare   - avizat favorabil. 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE,     

    Emil Teodor Popescu           


