COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 22.10.1997
Nr.
1042/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi din data de 22 octombrie 1997
Comisia juridică, de disciplină şi imunitaţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 22 octombrie 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. şi
Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L.
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte
George Iulian Stancov.
Comisia a examinat şi a hotărât asupra următoarelor puncte ale
ordinii de zi:
I. În fond:
1. Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte
normative, a fost aprobat în unanimitate, urmând a se întocmi raport
favorabil.
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european
privind persoanele participante la procedurile în faţa Comisiei şi Curţii
Europene ale drepturilor omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969 - şedinţă
comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale. In urma dezbaterilor membrii celor două comisii au
aprobat prin vot proiectul de lege în forma adoptată de Senat, urmând a se
întocmi raport favorabil.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei
din Decembrie 1989 - şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie
socială. S-a hotărât amânarea dezbaterilor proiectului de lege pentru o
şedinţă comună ulterioară a celor două comisii, la care vor fi invitaţi
reprezentanţi ai Guvernului, ai asociaţiilor şi fundaţiilor de revoluţionari care
au depus scrisorii şi memorii privind acest proiect, precum şi reprezentanţi ai
televiziunilor , radioului şi presei. De asemenea, vor fi înştiinţate grupurile
parlamentare, pentru a avea posibilitatea să depună amendamente.
II. În avizare:

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,
semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996 - aviz favorabil.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Listei României de
concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informaţiei - aviz favorabil.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în
societăţi de investiţii financiare procedură de urgenţă - aviz favorabil.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei nr.32/1994 privind încadrarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ. Comisia a hotărât să nu avizeze această propunere
legislativă întrucât obiectul acesteia, a fost deja reglementat prin Ordonanţa
Guvernului 32/1997, privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi
juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ.
5. Propunerea legislativă vizând modificarea şi completarea
Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanţei guvernamentale nr.70/1994
privind impozitul pe profit - aviz favorabil.
6. Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a
asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească - aviz favorabil.
7. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1996 - aviz favorabil.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/1997 privind modificarea art.63 alin(4) din Legea
telecomunicaţiilor nr.74/1996 - procedură de urgenţă - aviz favorabil.
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/1997 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.6/1997 privind constituirea la dispoziţia Ministerului
Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole,
aprobată prin Legea nr.62/1997 - procedură de urgenţă - - aviz favorabil.
Cu privire la Proiectul de Lege privind activitatea bancară şi
proiectul de Lege privind lichidarea judiciară a băncilor, membrii comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi împreună cu membrii comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci au finalizat dezbaterile în fond la aceste proiecte în
zilele de 21-22 octombrie 1997, urmând a se întocmi rapoarte comune,
favorabile, cu amendamente.
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VICEPRESEDINTE,
George Iulian Stancov
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