PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 7.10.1997
Nr.
989/XVIII/11

SINTEZA
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi din ziua de 7 octombrie 1997.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 7 octombrie 1997, având următoarea ordine de zi:
I. IN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene
pentru reprimarea infracţiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30
noiembrie 1964.
II. IN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.29/1997 privind Codul aerian.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă
nr.47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea
eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de
asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. - Procedură
de urgenţă.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului - Lege
nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.56/1997 pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.3/1992
privind taxa pe valoarea adăugată. - Procedură de urgenţă.
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi

Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului
Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv,
la 20 decembrie 1996 şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului
Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi,
respectiv, la 27 martie 1997.
6. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Conveţia
privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la
Bonn la 23 iunie 1997.
7. Propunerea legislativă privind acordarea de credite cu
dobândă parţial subvenţionată de la bugetul de stat, familiilor pentru
construirea, cumpărarea, reabilitarea sau repararea capitală a locuinţelor
proprietate personală. - Procedură de urgenţă.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea
adăugată pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb,
componentele, echipamentele şi aparatura importate pentru înzestrarea
Ministerului Apărării Naţionale.
I.IN FOND.
Punctul 1 al ordinii de zi a fost examinat şi dezbătut de către
membrii comisiei, care au hotărât, în unanimitate de voturi, întocmirea
raportului favorabil şi trimiterea proiectului de lege spre dezbatere şi adoptare
în Plenul Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat
II.IN AVIZARE.
In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, prin consens,
să avizeze favorabil proiectele de lege şi propuneri legislative de pe ordinea
de zi.
Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, membrii comisiei au
hotărât să recomande Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, ca la
dezbaterea în fond, să pună în discuţie modificarea pct.6 de la articolul unic
din proiectul de lege în sensul eliminării abrogării art.11 din Decretul - Lege
nr.118/1990, astfel ca prevederile acestui articol să rămână în vigoare.
Cu privire la puncul 7 de pe ordinea de zi membrii comisiei au
hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative cu recomandarea ca pentru
dezbaterea în fond, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic să solicite, în conformitate cu prevederile
art.110 alin.(1) şi art.137 alin.(5) din Constituţia României, punctul de vedere
al Guvernului.
Din numărul total al membrilor comisiei (24), au absentat, după
cum urmează: Dejeu Gavril, Grupul parlamentar P.N.T.C.D., Severin Adrian,
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Grupul parlamentar
P.N.L.

U.S.D.-P.D. şi Stoica Valeriu, Grupul parlamentar

VICEPREŞEDINTE,
George Iulian Stancov
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