
 

 
PROCES - VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din data de 9 septembrie 1997 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 9 septembrie 1997. 
  Din numărul total  al membrilor comisiei, (24), au absentat, după 
cum urmează; Dejeu Gavril, Grupul parlamentar P.N.T.C.D., Severin Adrian  
Grupul parlamentar U.S.D.-P.D., Stănescu Mihai Sorin şi Stoica Valeriu, 
Grupul parlamentar P.N.L. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte 
George Iulian Stancov. 
  Comisa a examinat şi hotărât cu majoritate de voturi sau  prin 
consens, asupra următoarelor puncte ale ordinii de zi după cum urmează; 

 
I. In fond; 
 

  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de  urgenţă 
nr.25/1997 cu privire la adopţie - se amână dezbaterile pentru o săptămână, 
termen până la care se va solicita în scris, Guvernului României, trimiterea 
unui reprezentant care să participe la lucrările comisiei. 
   
  2.Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate - se amână 
dezbaterile pentru o săptămână, termen pănă la care se va solicita în scris, 
Guvernului României, trimiterea unui reprezentant care să participe la 
lucrările  comisiei. 
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.140/1996 pentru 
modificarea şi completarea Codului penal - se aprobă raport favorabil. 
  4. Proiectul de Lege privind cooperarea autorităţilor române cu 
Tribunalul Internaţional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi 
responsabile de grave violări ale dreptului  internaţional umanitar, comise pe 
teritoriul fostei Iugoslavii, începând cu 1991 - se aprobă raport favorabil. 
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea  faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - se propune respingerea 
iniţiativei legislative - raport de respingere. 
  6. Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului ultim al 
articolului 10 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor 
pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - raport de respingere. 
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  7. Proiectul de Lege pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi 
traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de  instanţele 
judecătoreşti de birourile notarilor publici şi de Ministerul Justiţiei - se aprobă 
raport favorabil cu amendamente. 
 
  II. In  avizare; 
   
  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.8/1997 de completare a Ordonanţei de urgenţă nr.6/5.03.1997 privind 
constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii  şi  Alimentaţiei  a  
fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole - aviz  favorabil. 
  2. Propunerea legislativă privind statutul special al  femeii care 
munceşte, exclusiv  în  gospodăria personală - aviz negativ. 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.118/25.10.1996 privind constituirea şi utilizarea  Fondului  special al 
drumurilor publice - aviz negativ. 
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
agricultorilor - aviz favorabil. 
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 alin.(2) din 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - aviz negativ. 
  6. Propunera legislativă privind declararea comunei Baia de 
Arieş, oraş - aviz favorabil. 
  7. Propunerea legislativă privind monumentele istorice - aviz 
favorabil. 
  8. Propunerea legislativă privind Legea Agenţiei  Naţionale 
pentru Muncă - aviz negativ. 
  9. Propunerea legislativă privind acordarea unor compensaţii 
băneşti persoanelor cu venituri mici, în vederea acoperirii cheltuielilor 
suplimentare la energia electrică şi combustibili pentru încălzire - aviz 
favorabil. 
  10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de uegenţă 
nr.46/1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii  şi 
Alimentaţiei a Fondului pentru preluarea grâului pentru panificaţie din recolta 
anului 1997 - aviz favorabil. 
  11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de  urgenţă a 
Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 
privind rezervele materiale naţionale - aviz favorabil. 
  12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/1997 privind  asigurarea unor facilităţi furnizorilor de 
îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar - aviz favorabil. 
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  13.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru 
depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor şi arendaşilor 
- aviz favorabil. 
  14. Proiectul de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă 
nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol - aviz favorabil. 
  15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 - 
aviz favorabil. 
  16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.39/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.66/1993 privind 
contractul de management - aviz favorabil. 
  17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome - aviz 
favorabil. 
  18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţa 
nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru 
diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a 
condiţiilor meteorologice  nefavorabile din luna  iunie 1997 - aviz favorabil.  
  19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice 
pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ  - aviz 
favorabil. 
  20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naţionale a României 
pentru efectuarea unor operaţiuni pe piaţa monetară - aviz favorabil. 
  21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.118/1996 
privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor - aviz 
favorabil. 
  22. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.26/1994 
privind organizarea  şi funcţionarea Poliţiei Române - aviz favorabil. 
  23.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 
eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări  sau de 
asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară - aviz 
favorabil. 
 
 
 
 
      P R E S E D I N T E, 
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                         Emil Teodor Popescu 
   


