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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 04.07.1997 
Nr.      688/XXXVI/11   

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi   
din zilele  de 2, 3 şi 4 iulie 1997 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările, în zilele de 2, 3 şi 4 iulie, având următoarea ordine de zi: 
 
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.92/1992 privind organizarea judecătorească - în prima zi au fost formulate 
nouă amendamente propuse în timpul dezbaterilor de domnii deputaţi 
Achimescu Victor ªtefan, Mitică Bălăeţ şi Popa Ioan Mihai care, supuse la 
vot, au fost respinse. S-a întocmit  raport favorabil al proiectului , în forma 
adoptată de Senat, fără nici o modificare. În şedinţa Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi din data de 4 iulie 1997, s-au examinat amendamentele 
propuse de domnul deputat Adrian Năstase şi, după dezbateri, au fost 
respinse, cu motivările prevăzute în notele   marginale la lista  
amendamentelor depuse, întocmindu-se, în acest sens, raport suplimentar. 
 
  În concluzie, comisia a avizat favorabil, fără nici o modificare în 
text, proiectul de lege propus în varianta adoptată de Senat. 
 
  2. Proiectul de Lege  privind taxele judiciare de timbru - s-a 
întocmit raport favorabil  proiectului ţinând seama şi de Avizul favorabil 
nr.254/03.05.1997 al Consiliului Legislativ cum şi de prevederea art.138 din 
Constituţia României, conform căreia, impozitele, taxele şi orice alte venituri 
ale bugetului de stat, se stabilesc prin lege. 
 
  În ziua de 4 iulie 1997 orele 1130 s-au luat în dezbatere ultimele 
amendamente, sosite la sediul comisiei, la ora 1120, din partea Grupului 
parlamentar P.D.S.R., prin Liderul Grupului parlamentar, domnul Adrian 
Năstase, care au fost examinate şi respinse conform notelor marginale de pe 
lista de amendamente, întocmindu-se, în acest sens, raport suplimentar. 
 
  La lucrările comisiei din 2 şi 3 iulie 1997 a fost prezent domnul 
deputat Valeriu Stoica, Ministrul Justiţiei şi membru al Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, precum şi domnul Doldur Constantin, Secretar 
General al Ministerului  de Justiţie. În ziua de 4 iulie a participat din partea 
Ministerului de Justiţie, domnul Doldur Constantin. 



 

 2

 
  De asemenea, au participat ca invitaţi, în zilele de 2 şi 3 iulie 
1997: domnul Nicolae Cochinescu, Procurorul general al Parchetului General 
de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, domnii Alin Nichita şi  Cornel 
Bădoiu, în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, 
iar în ultima parte a zilei de 2 iulie 1997 şi 3 iulie 1997, doamna Viorica 
Costiniu - judecător - din partea Asociaţiei Magistraţilor  din România. 
  Din numărul total al membrilor Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi (24) au absentat, în prima zi, după cum urmează: Severin Adrian, 
Grup parlamentar U.S.D.- P.D. şi Stănescu Mihai Sorin, Grup parlamentar 
P.N.L. 
 
 
 
        PREŞEDINTE,     

     Emil Teodor Popescu 


