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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 30.05.1997 
Nr.      548/XXXVI/11   

   
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi   
din ziua de 28 mai 1997 

 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţ şi-a desfăşurat 
lucrările, în ziua de 28 mai, având următoarea ordine de zi: 
 
  I. În fond: 
 
  1. Proiectul de Lege privind  apărarea secretului de stat şi a 
secretului  de  serviciu. 
  2. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni. 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea 
nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 
  4. Propunerea legislativă vizând modificarea şi completarea Legii 
nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, 
funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. 
  5. Propunerea legislativă pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 
  6. Cererea ministrului  justiţiei prin care se solicită declanşarea 
procedurii de ridicare a imunităţii parlamentare a domnului deputat Gabriel 
Bivolaru. 
 
 
  II. În avizare; 
 
  1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului prin care s-a 
convenit aderarea României la Acordul Central European de Comerţ Liber 
(C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 
1997. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de  urgenţă 
nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor 
din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polonă în problema 
lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polonă, 
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semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, adoptată de Senat în şedinţa din 5 
mai 1997. 
  3.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la 
măsurile de întărire a încrederii şi securităţii suplimentare faţă de Documentul 
O.S.C.E. de la Viena 1994 şi la dezvolatrea relaţiilor militare între Guvernul  
României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie 
1996. 
  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.19/1997 privind aprobarea Anexei-A-Document convenit între Statele Părţi 
la Tratatul cu privire la  forţele armate convenţionale din Europa din 19 
noiembrie 1990 - din Documentul Final adoptat cu ocazia primei Conferinţe 
de evaluare a aplicării “Tratatului privind forţele armate convenţionale în 
Europa “, Viena 13-31 mai 1996. 
  5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul 
afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997. 
  6. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de al Cincilea 
Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul, 
la 14 septembrie 1974. 
  7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind 
finanţele  publice, nr.72/1996. 
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de 
ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată 
şi modificată prin Legea nr.134/1994, modificată prin Legea nr.85/1996 şi 
republicată. 
  9. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.53/1991 privind îndemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi 
deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului 
României. 
  10. Propunerea legislativă privind majorările de întârziere a 
dobânzilor datorate până la 31 decembrie 1996. 
  11. Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 alineatul b) 
din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 
  12. Propunerea legislativă priviind reînfiinţarea comunelor 
Costineşti şi Horia din judeţul Constanţa. 
  13. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de 
ziarist. 
 
  III. Scrisori 
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  1. Scrisoarea - solicitare a  Societăţii “Tăranul Român” din 
comuna Ioneşti, jud. Gorj. 
  2. Scrisoarea Asociaţiei oamenilor de afaceri Bacău. 
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 7 
proiecte de legi, a amânat 8 proiecte de legi (în fond 6 şi în avizare 2), a 
analizat şi a răspuns la scrisoarea - solicitare a Societăţii “Ţăranul Român” din  
comuna Ioneşti, judeţul Gorj şi a luat la cunoştinţă conţinutul scrisorii 
oamenilor de afaceri din judeţul Bacău. 
 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24)  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  Olteanu Ioan,  Grup parlamentar U.S.D. - P.D.   
 
 
 
   
  PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  Emil Teodor Popescu                     Liviu Petreu 
 


