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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 22.04.1997  
Nr.      439/XXXVI/11 

   
   

S I N T E Z A  

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din ziua de 22 aprilie 1997 
 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 aprilie a.c., 
ora 1000, examinând şi hotărând asupra următoarelor puncte ale ordinii de zi: 
 
   1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1995 privind 
producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante agricole; 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.9/1997 cu privire la unele 
măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a 
concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare şi lichidare; 
  3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială şi 
tehnică între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996; 
  4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucureşti la 11 iunie 1996; 
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului - Lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;  
  6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 alin.1 din Legea privind organizarea 
instanţelor judecătoreşti; 
  7. Propunerea legislativă privind urmărirea penală şi judecata pentru faptele penale de 
reprimare a participanţilor la demonstraţiile din decembrie 1989; 
  8. Scrisoarea domnului judecător - raportor prof. univ. dr. Costică Bulai. 
 
  Discuţiile asupra punctelor 6, 7 şi 8  ale ordinei de zi nu au putut fi finalizate. Punctele 6 şi 
7 urmează să fie reexaminate într-o şedinţă ulterioară; problematica menţionată la  punctul 8 - se va  rezolva 
de Curtea Constituţională, conform competenţei sale legale. 
 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat, după cum urmează: 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.. 
   
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,             SECRETAR, 

   Emil Teodor Popescu                  Nicolae Grădinaru 
 
 
 
 
 
  


