
 
 
 

 

 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi 

 imunităţi din data de 24 septembrie 1997 
 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunitaţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 24 septembrie 1997. 
  Din numărul total  al membrilor Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi (24) au absentat după cum urmează: Dejeu Gavril, Grup 
parlamentar  P. N.T.C.D.; Severin Adrian, Grup parlamentar U.S.D.-P.D., 
Bujor Liviu şi Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L. 
  Lucrările comisiei au fost conduse de domnul  preşedinte Emil 
Teodor Popescu. 
  Comisia a examinat şi a hotărât asupra următoarelor puncte ale 
ordinii de zi: 
 
  I. IN FOND. 
  1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 
Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, 
semnat la Chişinău la 6 iulie 1996 - a fost aprobat în unanimitate, urmând a se 
întocmi raport favorabil. 
  2. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de 
procedură penală. La dezbaterile de la acest punct al ordinii de zi,   a fost 
prezent, ca invitat, domnul Daneş Stefan, consilier în cadrul Ministerului 
Justiţiei  care a solicitat amânarea discuţiilor asupra  propunerii legislative 
pentru completarea Codului de procedură penală, iniţiată de domnul Vasile 
Lupu, deputat PNTCD, întrucât, în cadrul Ministerului Justiţiei există o 
comisie care lucrează la modificarea Codului  de procedură Penală, urmând a 
se avea în vedere şi această propunere legislativă. 
  S-a luat în examinare de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi această propunere formulată de reprezentatntul   Ministerului  
Justiţiei şi  s-a convenit, ţinându-se cont de precizările făcute, ca această 
propunere legislativă să fie reexaminată, într-un context mai larg, în comisia 
consultativă a Ministerului Justiţiei numită prin  ordinul Ministrului Justiţiei, 
asfel ca textele finale să aibă un caracter unitar. 
  Totodată, această propunere legislativă referitoare la protecţia 
martorului, care depune mărturie în cursul urmăririi penale sau a judecăţii,  
precum şi la investigatorii acoperiţi, să fie corelată cu alte propuneri aflate în 
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curs de examinare la Ministerul Justiţiei, ce vizează dispoziţii din capitole 
învecinate. 
  In consecinţă, dezbaterile  au fost amânate pentru o şedinţă 
ulterioară. 
  3. Cu privire la propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, 
completată prin norme metodologice, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.106/1995, constatându-se că prin adoptarea de către Senat în şedinţa din 20 
mai 1997 şi de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1997, precum şi 
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.149/11 iulie 1997, a 
Legii nr.123/9 iulie 1997, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, aceasta nu mai are obiect, 
comisia a hotărât  respingerea cu majoritate de voturi, întocmindu-se raport în 
acest  sens. 
   
 
  II. IN AVIZARE. 
  1. Proiectul de Lege privind mărcile şi indicaţiile geografice - 
aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  2. Proiectul de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
- aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la 
Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea  internaţională a mărcilor,  
adoptat  la  Madrid    la 27 iunie 1989 - aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  4. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor 
sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat 
- aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  5. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind 
dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 -  aviz favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
. 
  6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat 
internaţional şi a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, 
semnate la Budapesta la 12 martie 1997 -  aviz favorabil, cu majoritate de 
voturi. 
  7.  Propunerea legislativă pentru instituirea zilei naţionale a 
solidarităţii împotriva dictaturii - aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
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.  8. Propunerea legislativă privind sponsorizarea şi mecenatul -  
aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  9. Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea sistemului de 
premiere în activitatea sportivă -   
 ca urmare a dezbaterilor şi ţinând seama de punctul de vedere exprimat în 
avizul emis de Consiliul Legislativ al României, aceasta  a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi. 
  10. Propunerea legislativă privind asigurarea protecţiei sociale a 
personalului din activitatea de construcţii şi alte activităţi asimilate acesteia - 
aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  11. Proiectul de Lege privind aderarea României la 
aranjamentele instituind o clasificare internaţională în domeniul proprietaţii 
industriale - aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Inţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord privind pregătirea forţelor armate britanice în 
România, semnat la Bucureşti la 29 iulie 1996 - aviz favorabil, cu majoritate 
de voturi. 
  13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociele de stat pe anul 
1997 - aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
   14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare şi închidere a minelor. - 
procedură de urgenţă - aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
  15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe 
teritoriul  României - aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
 
 
                       P R E S E D I N T E, 
                                  Emil Teodor Popescu 
 
 

 


