
 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 din data de 17 septembrie 1997. 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 17 septembrie 1997, având următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.25/1997 cu privire la adopţie. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate. 
  3. Proiectul de Lege pentru denunţarea Convenţiei privind 
soluţionarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând  din 
raporturile de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică, adoptată la 
Moscova la 26 mai 1972. 
  4. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de 
procedură penală.   
  5. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi 
studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997. 
  6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor. 
  7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Statutul 
Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii 
franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluţia 94-46-01, Yaounde - iulie 
1994. 
  8. Proiectul de Lege pentru aprobarea prelungirii participării 
Guvernului României pentru perioada 1998-2000 la Acordul dintre Comisia 
Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE/ONU) şi guvernele 
participante la proiectul  ‘’Calea Ferată Trans-Europeană TER’’ privind 
fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992. 
  9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1991 privind 
impozitele pe salarii, republicată. 
  10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/1997 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul 
transporturilor la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau 
moral, neamortizate integral . 
  11. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi sancţionarea folosirii 
sistemului financiar-bancar în scopul spălării banilor. 
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  12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1997 privind  operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. 
  13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei. 
  14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea 
Spitalului comunal Bălteşti, judeţul Prahova, în valoare de 219.765 USD, 
semnat la Paris la data de 27 iunie 1997. 
  15. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind 
impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare. 
  16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind 
formarea şi utilizarea  resurselor derulate prin trezoreria statului. 
  17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 
  18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 
securitatea personalului Naţiunilor Unite şi a celui asociat, adoptată la New 
YorK la 9 decembrie 1994. 
  19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind 
cooperarea în domeniile armamentelor şi tehnologiei destinate apărării, 
semnat la Bucureşti la 27 martie 1997. 
  20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale 
căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a 
concediilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, 
lichidare. 
  21. Proiectul de Lege privind asigurarea surselor financiare 
necesare pentru continuarea participării României la constituirea 
Combinatului de produse cu conţinut  de nichel plus cobalt de la Las 
Camariocas- Republica Cuba. 
  22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru 
persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca 
urmare a concedierilor colective. 
  23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România. 
  24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin 
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convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministrul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 
  25. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.53/1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.108/1996. 
  26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru  dezvoltarea turismului  
rural. 
  27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. 
  28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.67/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1994 privind punerea în siguranţă a fondului construit existent. 
  29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la 
taxa pe valoarea adăugată. 
  30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. 
  31.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
mormintele române de război din Republica Federală Germania şi mormintele 
germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996. 
  32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de 
depozite şi taxe. 
  33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.70/1997 privind controlul fiscal. 
  34.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.54/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului mobilizat în active corporale şi necorporale. 
  35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de 
persoane fizice şi juridice nerezidente. 
  36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de 
dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a dintre România şi Banca 
Europeană  pentru Reconstrucţie   şi   Dezvoltare,  semnat  la  Bucureşti  la           
4 august 1997. 
  37. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.68/1994  
aprobată prin Legea 41/1995. 
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  38. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut  
(Proiectul  privind  reabilitarea   drumurilor - etapa   a II-a) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  şi  Dezvoltare,  semnat  la  
Washington  D.C.  la 1 iulie 1997. 
  39. Proiectul Legii datoriei  Publice a României. 
  40. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Croaţia, privind serviciile aeriene, semnat la 
Bucureşti la data de 29 septembrie 1994. 
  41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din 
industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice. 
  42. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1996 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele judecătoreşti. 
  43. Proiectul de Lege pentru ratificarea Actelor adoptate  de  
Congresul  Uniunii  Poştale  Universale  de  la  Seul (1994). 
  44. Proiectul de Lege privind acordarea unor subvenţii unităţilor 
de asistenţă socială înfiinţate şi administrate de asociaţii şi fundaţii române cu 
personalitate juridică. Procedură de urgenţă. 
   45. Proiectul de  Lege privind cantinele de ajutor social. 
Procedură de urgenţă. 
  46. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a 
Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru 
persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru 
urmaşii celor care au decedat, ca urmare a  participării la lupta pentru victoria 
Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele 
revoluţionare din decembrie 1989. Procedură de urgenţă. 
  47. Proiectul de Lege privind acordarea unor subvenţii unităţilor 
de asistenţă socială înfiinţate şi administrate de asociaţii şi fundaţii române cu 
personalitate juridică. Procedură de urgenţă. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imuntăţi a dezbătut şi avizat în 
fond 3 proiecte de lege şi o propunere legislativă. 
  Propunerea legislativă urmează să se ia în dezbatere peste o 
săptămână în prezenţa iniţiatorului. 
  Din cele 3 proiecte de legi  unul are raport favorabil şi două au 
rapoarte favorabile cu amendamente. 
  Din 43 de proiecte de legi au fost avizate favorabil 42 iar un 
proiect de lege a primit aviz favorabil cu recomandări. 
  La dezbaterile în fond, au participat, la punctele 1 şi 2, domnul 
Cristian Tăbăcaru, secretar de stat şi domnul Cristian Bâzdoacă, expert 
guvernamental, care au susţinut punctul de vedere al Guvernului. 
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  La punctul 1 a fost invitat domnul prof.dr. Liviu Turcu, 
preşedinte de secţie la Consiliul Legislativ. 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat după 
cum urmează: Dejeu Gavril, Grupul parlamentar PNTCD, Severin Adrian, 
Grupul parlamentar USD-PD, Stănescu Mihai Sorin şi Stoica Valeriu, Grupul 
parlamentar PNL. 
 
                                       P R E S E D I N T E, 
                                   Emil  Teodor Popescu 
 
   


