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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 27.03.1997  

Nr.      371/XXXVI/11 
   

 
S I N T E Z A  

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din zilele de 25, 26 
şi 27 martie 1997 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 martie între orele 930 şi 1530, examinând şi 
hotărând asupra următoarelor puncte ale ordinii de zi: 
 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
Fondului Funciar nr.18/1991, iniţiată de cinci deputaţi P.N.Ţ.C.D., P.N.L. şi 
U.D.M.R.-  dezbaterea s-a amânat pe de o parte întrucât se aşteaptă punctul de 
vedere al Guvernului asupra acestei propuneri şi pe de altă parte în vederea 
solicitării votului plenului Camerei Deputaţilor pentru ca această iniţiativă 
legislativă să fie examinată pe fond, de Comisia juridică; 
 
  2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, a fost avizat 
recomandându-se comisiei sesizate în fond:  
  a) să se înlocuiască noţiunea de “unitate” utilizată la alin.1 al 
art.3 prin enumerarea categoriilor de persoane juridice  (exemplu: regii 
autonome, societăţi comerciale...); 
  b) tot la alin.1 al art.3 să se coboare limita minimă a salariaţilor 
până la limita minimă prevăzută în legislaţia în vigoare pentru înfiinţarea 
organizaţiilor sindicale; 
  c) la art.5 să se majoreze limita maximă a amenzilor 
contravenţionale, considerându-se utilă această majorare pentru descurajarea 
săvârşirii contravenţiei. 
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  3.  Proiectul de Lege pentru modificarea  unor prevederi din 
Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat, a fost avizat  în forma 
adoptată de Senat; 
 
  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României 
la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare vărsată în 
monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie 
a fiecărui an precedent - avizat cu recomandarea pentru comisia sesizată în 
fond de a invita la dezbateri şi reprezentanţi ai Guvernului şi ai Băncii 
Naţionale Române, care să se pronunţe asupra  modificărilor substanţiale 
adoptate de Senat; 
 
  5. Cererea ministrului justiţiei privind ridicarea imunităţii 
parlamentare a domnului deputat Nicolae Bud, a fost restituită Biroului 
Permanent în vederea respectării dispoziţiilor art.176 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor a fost amânată în vederea solicitării unor informaţii 
suplimentare de la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 
 
  Din numărul total al membrilor comisiei (23) au absentat, după 
cum urmează: în ziua de 25 martie 1997 au absentat domnii deputaţi Dejeu 
Gavril, Grup parlamentar P.N.Ţ.C.D., Severin Adrian, Grup parlamentar 
U.S.D.- P.D., Stănescu Mihai Sorin, Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L., 
şi  Tamas Sandor Grup parlamentar U.D.M.R., în ziua de 26 martie 1997 au 
absentat domnii deputaţi Severin Adrian, Grup parlamentar U.S.D. - P.D.,  
Stoica  Valeriu,  Grup parlamentar   P.N.L.  şi  27 martie 1997  Dejeu Gavril, 
Grup parlamentar P.N.Ţ.C.D., Severin Adrian, Grup parlamentar U.S.D.- 
P.D., Stănescu Mihai Sorin, Stoica Valeriu, Grup parlamentar P.N.L.  şi 
Tamas Sandor, Grup parlamentar U.D.M.R.. 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,            SECRETAR, 

  Emil Teodor Popescu                Nicolae Grădinaru 
  


