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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 12.06.1997 
Nr.      585/XXXVI/11   

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi   
din ziua de 11 iunie 1997 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările, în ziua de 11 iunie, având următoarea ordine de zi: 
 
  I. În fond: 

  1. Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite  
până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. 
  2. 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. 
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. 
  4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Convenţiei europene cu 
privire la efectele internaţionale ale interzicerii dreptului de a conduce un 
vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. 
  5. Propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor 
politice. 
  6. Amendamentele depuse de către domnul deputat Pop Leon 
Petre (P.U.N.R.) şi înregistrate cu nr.XXIII/2/53/5.02.1997, la proiectul de 
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 - Legea notarilor 
publici şi   activităţile notariale, adoptată de Senat. 
  7. Propunerea legislativă privind organizarea Secretariatului de 
Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor. 
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştei publice.  
  9.  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. 
 
  II. In avizare: 

  1. Proiectul de  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.23/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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  2.Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul  
României şi Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între 
şi dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul 10 martie 1994. 
  3. Propunerea legislativă privind protecţia fondului piscicol, a 
pescuitului şi pisciculturii. 
  4. Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a 
Pensiilor. 
  5. Propunerea legislativă pentru  protecţia animalelor vertebrate 
în domeniul experimentării şi al altor proceduri efectuate în scopuri ştiinţifice. 
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 
iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război şi ale văduvelor veteranilor de război. 
  7. Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 alineatul b) 
din Legea nr.18/1996 privind paza  obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 
  8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 lit.A, i) pct.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. 
   9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.14/1997 pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.129/1996 
privind transportul pe căile ferate române. 
 
  III. Scrisori: 

  1. Scrisoarea Departamentului de Control al Guvernului 
referitoare la refuzul Curţii de Conturi de a efectua un control de fond asupra 
activităţii Fundaţiei “Fondul Libertatea”. 
  2. Scrisoarea Guvernatorului Băncii Naţionale a României, 
referitoare la concluziile controlului efectuat de către Curtea de Conturi la 
Banca Naţională, în anul 1994. 
 
  După examinare şi dezbateri, comisia având cvorumul îndeplinit 
regulamentar, a hotărât cu majoritate de voturi asupra materialelor de pe 
ordinea de zi, după cum urmează: 
  - Dezbaterea propunerii legislative de la pct.1, în fond, a fost 
amânată în vederea stabilirii unei şedinţe comune cu membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care, de asemenea, este sesizată 
în fond. 
  - Cu privire la proiectele de lege sau propuneri legislative 
dezbătute în fond, de la pct.3,4,5 şi 9 s-a hotărât admiterea acestora şi 
întocmirea rapoartelor favorabile; 
  - Referitor la propunerile legislative de la pct.2 şi 7 s-a hotărât 
respingerea acestora, urmând a se trimite rapoartele în acest sens; 
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  - Examinarea propunerii legislative de la pct.6 a fost amânată 
pentru o şedinţă ulterioară la care să participe şi reprezentanţii Uniunii 
Naţionale a Notarilor Publici; 
  - Dezbaterea propunerii legislative de la pct.8 s-a amânat pe data 
de 18.06.1997, în vederea participării iniţatorului; 
  - Proiectele şi propunerile de lege de la pct.1 - 9, după examinare 
şi dezbatere au fost avizate favorabil; 
  - Discutarea celor două scrisori de la cap.III, pct.1 şi 2, a fost 
amânată pentru data de 18.06.1997, în vederea participării reprezentanţilor 
Curţii de Conturi, Băncii Naţionale Române şi Departamentul de Control al 
Guvernului României. 
 
  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 şi Stoica Valeriu, Grup 
parlamentar P.N.L. 
 
 
     PREŞEDINTE,     

     Emil Teodor Popescu            


