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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti  21.10.1998 
Nr. 740/XVIII/11 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
ziua de 21 octombrie 1998. 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a  desfăşurat lucrările în ziua 
de 21 octombrie 1998. 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat domnii deputaţi: 
Ion Gavra - Grupul parlamentar P.U.N.R., Gavril Dejeu şi Liviu Petreu - Grupul 
parlamentar P.N.T.C.D. 
  Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse de 
domnul Emil Teodor Popescu, preşedintele comisiei. 
  Membrii comisiei au examinat şi dezbătut următoarele proiecte de lege şi 
propuneri legislative: 
 

I. ÎN FOND: 
 1. Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială. 
2. Propunerea legislativă privind responsabilitatea ministerială.  
3. Propunerea legislativă privind Legea Patronatelor. 

  4. Proiectul de Lege cu privire la patronate. 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 - 

Legea notarilor publici şi a activităţii notariale - amendamente depuse de către domnul 
deputat Pop Leon Petre.  

6. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă. 
  8. Proiectul de Lege privind executorii judecătoreşti. 
  9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
  10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
  11. Propunerea legislativă privind modificarea prevederilor art.3 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

12. Proiectul de Lege privind exercitarea iniţiativei legislative de către 
cetăţeni.    
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13. Propunerea legislativă privind urgentarea urmăririi penale şi a judecăţii 
pentru faptele de reprimare a participanţilor la demonstraţiile din decembrie 1989.  

 
II.ÎN AVIZARE: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr 27/ 1998 

privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de 
Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior (BANCOREX) 
S.A.,pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, str. Batiştei nr. 25, 
sector 2. - procedură de urgenţă. 
     2. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Săcele, judeţul Braşov, 
municipiu. 
                           3. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, 
municipiu. 

4. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Târgu-Secuiesc, judeţul 
Covasna, municipiu.                   

                       5. Proiectul  de Lege privind declararea oraşului Motru, judeţul Gorj, 
municipiu .   

                     6. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Orşova, judeţul 
Mehedinţi, municipiu. 
                    7. Proiectul de Lege privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul 
Suceava, municipiu. 
                     8. Proiectul de Lege pentru sprijinirea exporturilor.    

   9. Propunerea legislativă privind Legea utilizării eficiente a energiei. 
   10. Propunerea legislativă privind industria de apărare. 
 

La dezbaterea proiectului de  lege şi a propunerii legislative privind 
responsabilitatea ministerială, prevăzute la pct.1 şi 2, în fond, ale ordinii de zi, au 
participat: din partea Ministerului Justiţiei doamna Maria Mariţescu - consilier, iar din 
partea iniţiatorilor, domnul deputat Acsinte Gaspar. 
  Ministerul Justiţiei şi iniţiatorul, conform celor hotărâte în şedinţele 
anterioare au formulat  un punct de vedere comun, concretizat într-un nou proiect. 
  Membrii comisiei au  continuat dezbaterile  generale asupra Cap.III din 
noul proiect, privind “Procedura de urmărire penală şi judecare” şi întrucât  s-au exprimat 
puncte de vedere diferite asupra întregului capitol III, iniţiatorii precizând că îşi susţin 
proiectul, dezbaterile se vor  relua într-o şedinţă ulterioară a comisiei.   
  Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Codului de procedură civilă, prevăzut la pct.7, în fond, al ordinii de zi,  în 
prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi ai Curţii Supreme de Justiţie, care au 
depus redactarea finală asupra textelor rămase în divergenţă la şedinţa anterioară a 
comisiei. 
  După finalizarea dezbaterilor pe articole, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 
proiectul de lege cu amendamente, urmând a se întocmi raport favorabil, în acest sens. 
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În continuarea lucrărilor şedinţei, au fost examinate proiectele de lege şi 
propunerile legislative trimise spre dezbatere şi avizare, prevăzute la pct.II al ordinii de 
zi. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectelor de lege şi a propunerilor legislative cu care comisia a 
fost sesizată în avizare.  
  Întrucât timpul afectat programului de lucru al şedinţei comisiei a fost 
epuizat,  dezbaterile privind proiectele de lege şi propunerile legislative prevăzute la 
pct.3-6 şi 8-13, în fond, ale ordinii de zi au fost amânate pentru o şedinţă  ulterioară. 
 
  

P R E S E D I N T E, 
Emil Teodor Popescu 

 
 


