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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 18.06.1997  
Nr.      605/XXXVI/11 

 

 

PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din data de 18  iunie 1997 

 
 
 
 

  Comisia  juridică,  de  disciplină  şi   imunităţi        şi-a    
desfăşurat   lucrările   în   ziua de  11 iunie 1997. 
 
  Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi (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 şi Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L. 
 
   Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Emil 
Teodor Popescu. 
 
  La şedinţă au participat ca invitaţi:  
  - din partea Băncii Naţionale a României a participat domnul 
Guvernator Mugur Isărescu; 
  - din partea Curţii de Conturi a participat domnul preşedinte Ioan 
Bogdan; 
  - din partea Departamentului de Control al Guvernului României 
au participat domnul Director Mircea Popa şi domnul inspector 
guvernamental Ştefan Boulescu. 
 
  Comisia a examinat şi hotărât asupra următoarelor puncte ale 
ordinii de zi: 
   
  1. Propunerea legislativă privind accesul la dosarele - întocmite  
până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate - se amână. 
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştei publice - amânată pentru o şedinţa 
ulterioară  
  3. Proiectul de Lege cu privire la Patronate - se amână pentru a 
avea punctul de vedere al Guvernului. 
  4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri cu 
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privire la impozitele pe venit şi capital şi a Protocolului anexat, semnate la 
Erevan la 25 martie 1996 - avizat favorabil, prin consens. 
  5.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru 
evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, semnată la 
Belgrad la 16 mai 1996 - avizat favorabil, prin consens. 
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale -   aviz favorabil. 
  7. Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea 
profesiunii de medic veterinar - aviz favorabil. 
  8. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Protecţie şi Pază  - aviz favorabil. 
  9. Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 21 din 
Legea nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi 
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului  
României - respinsă, este neconstituţională, fiind discriminatorie. 
  10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea  Legii 
nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi 
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din  aparatul Parlamentului  
României - aviz favorabil cu recomandări. 
  11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei 
organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la 
Bucureşti la 14 noiembrie 1995  - aviz favorabil. 
  12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 
referitor la reţinerea şi confiscarea bunurilor provenite şi a instrumentelor 
folosite la comiterea infracţiunilor, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995  
- avizat favorabil. 
  13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a 
pierderilor în economie  - avizat favorabil. 
  14. Scrisoarea Departamentului de Control al Guvernului 
referitoare la refuzul Curţii de Conturi de a efectua un control de fond asupra 
activităţii Fundaţiei “Fondul Libertatea” - se amână pentru informarea 
suplimentară a comisiei. 
  15. Scrisoarea Guvernatorului Băncii Naţionale a României, 
referitoare la concluziile controlului efectuat de către Curtea de Conturi la 
Banca Naţională, în anul 1994 - se amână pentru informarea suplimentară a 
comisiei. 
  16. Scrisoarea primită de la Liga Naţională a organizaţiilor cu 
personal handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească - se amână pentru a 
obţine informaţii de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
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         PREŞEDINTE,     

    Emil Teodor Popescu           


