PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti,19.11.1997
Nr.1094/XVIII/11

PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
din data de 19 noiembrie 1997.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 19 noiembrie 1997 între orele 900-1600.
Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat după
cum urmează: Severin Adrian - Grup Parlamentar USD-PD şi Enache Marian
- independent, care s-a retras înainte de discutarea punctului III al ordinei de
zi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte
George Iulian Stancov şi apoi de domnul preşedinte Emil Teodor Popescu.
Comisia a examinat şi a hotărât, cu majoritate de voturi, asupra
următoarelor puncte ale ordinei de zi:
I. In fond:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor - au fost desemnaţi de către
comisie domnul deputat Achimescu Victor Stefan şi domnul deputat Bălăieţ
Mitică să participe la lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii, în vederea
dezbaterii amendamentelor împreună cu aceasta. Lucrările vor continua luni
24 noiembrie 1997.
2. Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic - dezbaterile se amănă pentru data de 10
decembrie 1997, termen până la care se vor solicita Guvernului României şi
Ministerului Justiţiei, punctele lor de vedere, urmând să participe la lucrările
comisiei atăt reprezentanţii acestor instituţii cât şi iniţiatorii.
II. In avizare:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
74/1997 privind asigurarea stocurilor de păcură şi combustibil lichid uşor
pentru iarna 1997-1998; procedură de urgenţă. - avizat favorabil.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru
perioada de toamnă -iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării;
procedură de uegenţă - avizat favorabil.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/1997 privind înfiinţarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE A
PETROLULUI - PETROM S.A. BUCURESTI; procedură de urgenţă - avizat
favorabil.
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la
data de 31 iulie 1997 - avizat favorabil.
5. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului de asigurări
sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco - Catolică în
sistemul asigurărilor sociale de stat - avizat favorabil.
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi
recunoaşterea diplomelor. - aviz favorabil.
III. Cererea Ministrului Justiţiei prin care se solicită declanşarea
procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare a domnului deputat Gabriel
Bivolaru - în urma exprimării votului, cu 16 voturi "pentru" şi 6 voturi
"împotrivă", Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi propune Plenului
Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii parlamentare a domnului deputat
Gabriel Bivolaru, conform art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
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