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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 18.12.1997 
Nr. 1156/XVIII/11 

 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei juridice,  de disciplină şi imunităţi 

 din data de 18 decembrie 1997. 
 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 
decembrie 1997, cu următoarea ordine de zi: 
 

I. IN FOND; 
 
1. Propunerea legislativă pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier juridic. 
  2. Propunerea legislativă privind organizarea şi 
desfăşurarea Referendumului. 
  3. Propunerea legislativă de modificare şi completarea a 
Legii nr.21 din 1 martie 1991.( Legea cetăţeniei române) 
  4. Propunerea legislativă pentru combaterea crimei 
organizate - cu această propunere legislativă este sesizată în fond şi 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
  5. Proiectul de lege privind apărarea secretului de stat şi 
a secretului de serviciu  - cu acest proiect de lege este sesizată în 
fond şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 
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  II. IN AVIZARE: 
 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.28 din 
Legea nr.14/1992, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii. 
 
  III. 
 
  1. Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor privind 
stabilirea unui Cod de raporturi între majoritatea parlamentară şi 
opoziţie.    - cu acest proiect de hotărâre este sesizată în fond şi 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 
  2.  Proiectul de Hotărâre privind acordarea sprijinului 
material, financiar şi uman necesar păstrării identităţii naţionale a 
românilor din judeţele Covasna şi Harghita -  în avizare. 
  3. Sesizarea domnilor deputaţi George Serban şi Horia 
Văsioiu referitoare la procedura dezbaterii şi adoptării proiectului 
de Hotărâre a Parlamentului privind exercitarea controlului 
parlamentar, coordonarea şi supravegherea activităţii de combatere  
a corupţiei şi a crimei organizate.     - se solicită punct de vedere 
comun cu  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului. 
 
  IV. 
 

1.’’ Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea  
actelor normative” întocmite de Consiliul Legislativ în baza art.3 
alin.(4) din Legea nr.73/1993 -  se recomandă să fie analizate 
împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului. 

 
  Cu privire la propunerea legislativă de  la punctul 1 - în 
fond - al ordinei de zi, dezbaterile au fost amânate pentru o şedinţă 
ulterioară, întrucât s-au solicitat punctele de vedere ale Guvernului 
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şi Ministerului Justiţiei, urmând ca examinarea şi dezbaterea să se 
facă după primirea acestora, dată la care vor fi invitaţi 
reprezentanţii  Uniunii Avocaţilor din România, precum şi 
iniţiatorii. 
  Referitor la propunerile legislative de la punctele 2 şi 3 
- în fond - ale ordinei de zi, dezbaterile au fost amânate,  pentru a 
se solicita punctul de vedere al Guvernului . 
  Propunerea legislativă pentru combaterea crimei 
organizate şi proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat, 
prevăzute la pct.4 şi 5 - în fond - ale ordinei de zi, urmează a fi 
discutate într-o şedinţă ulterioară, comună cu membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care de 
asemenea, este sesizată în fond. 
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.28 din 
Legea nr.14/1992, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii, prevăzută la punctul II al ordinei de zi a fost 
avizată favorabil cu recomandarea ca, la dezbaterea în fond, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să 
ţină  seama de propunerile Consiliului Legislativ  din avizul dat, cu 
privire la tehnica legislativă. 
  Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaţilor  privind 
stabilirea unui Cod de raporturi între majoritatea parlamentară şi 
opoziţie, urmează a se dezbate într-o şedinţă ulterioară stabilită de 
comun acord cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, care de asemenea, a fost 
sesizată cu dezbaterea acestui proiect de hotărâre. 
  Proiectul de hotărâre prevăzut la punctul 2,  cap.III. al 
ordinei de zi, urmează a se dezbate într-o şedinţă ulterioară cu  alte 
proiecte vizând reglementarea  aceleiaşi probleme formulate de  
alte grupuri parlamentare. 
  Dezbaterile cu privire la  sesizarea  prevăzută  la 
punctul 3, cap.III, precum şi a ‘’Normelor de tehnică legislativă  
pentru elaborarea actelor normative’’ prevăzută la cap.IV al 
ordinei de zi, au fost amânate întrucât, examinarea acestora 
urmează să se facă în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
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juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, 
care nu au putut participa  pentru că în această săptămână Senatul 
îşi desfăşoară lucrările numai în plen. 
   Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat 
după cum urmează: Dejeu Gavril - Grup parlamentar P.N.T.C.D., 
Severin Adrian - Grup parlamentar U.S.D. - P.D., Stoica Valeriu - 
Grup parlamentar P.N.L. 
 
 
 
 
 
 
     VICEPRESEDINTE, 
                                            George Iulian Stancov 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


