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al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
zilele de 29 şi 30 decembrie 1998. 

 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi având cvorumul îndeplinit  
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29 şi 30 decembrie 1998. 

 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Emil Teodor 
Popescu preşedintele comisiei. 

Comisia a examinat şi a  hotărât asupra următoarelor proiecte de lege şi 
propuneri legislative: 

 
I. ÎN FOND: 

  1. Proiectul de Lege privind Statutul funcţionarilor publici. 
  2. Proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii, ca poliţie politică. 
  3. Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 
24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. 
  4. Propunerea legislativă privind accesul la documentele fostului 
Departament al Securităţii Statului. 
  5. Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială. 
  6. Propunerea legislativă privind responsabilitatea ministerială. 
  7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
  8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
  9. Propunerea legislativă privind modificarea prevederilor art.3 din 
Legea nr.51/1995 pentru  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
 
  II. ÎN AVIZARE: 
  1. Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a oraşului 
Adjud, judeţul Vrancea. 
  2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului  de împrumut dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor 
(A.N.D.) pentru finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat  
la Luxembourg la 21 iulie 1998 şi la Bucureşti la 24 iulie 1998. 
  3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii şi finanţarea Proiectului de modernizare a 
căilor ferate, semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998. 



  4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.49/1998 
privind alocarea de la bugetul de stat a fondului necesar acoperirii cheltuielilor pentru 
recepţionarea, depozitarea şi păstrarea grâului din recolta anului 1998 - procedură de 
urgenţă. 
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor - 
procedură de urgenţă. 
  6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte  
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a  concedierilor colective prin 
aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.108/1997 - procedură de urgenţă. 
  7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare - 
procedură de urgenţă. 
  8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlul gratuit - 
procedură de urgenţă. 
  9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de 
menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998. 
  10. Proiectul de Lege privind pensiile I.O.V.R. 
  11.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii  Ungare în domeniul transporturilor 
militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997. 
  12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene 
Revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996. 
  13. Propunerea legislativă privind acordarea unui ajutor pentru plata 
cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termică în 
lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale 
populaţiei. 
  14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului special al drumurilor publice. 
  15.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract 
individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de 
reorganizarea Societăţilor Naţionale a Căilor Ferate Române. 
  16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.48/1994 privind modificarea 
unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în 
porturi şi aeroporturi. 
  17.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 
privind transporturile rutiere. 
 



  Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
Statutul funcţionarilor publici, în prezenţa reprezentantului Consiliului pentru 
Reformă. 
  Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
  După finalizarea dezbaterilor, s-a hotărât,  cu majoritate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege cu 
amendamente, întocmindu-se în acest  sens  raport favorabil. 
  Membrii comisiei au continuat dezbaterea la proiectul de Lege privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică, precum şi la 
propunerile legislative prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 în fond, ale ordinii de zi. 
  Discuţiile s-au desfăşurat în prezenţa iniţiatorului, domnul senator  
Constantin Ticu Dumitrescu, precum şi a domnului deputat Ovidiu Drăgănescu - 
vicepreşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
  Acestea au avut un caracter general, vizând cadrul de reglementare şi 
obiectul viitoarei legi, diferitele opinii exprimate făcând trimitere şi la legislaţia altor 
state. 
  După dezbateri, membrii comisiei cu majoritate de voturi au hotărât ca 
examinarea pe articole să fie amânată pentru o şedinţă ulterioară. 
  Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de lege şi a 
propunerii legislative privind responsabilitatea ministerială prevăzută la pct.5 şi 6, în 
fond, ale ordinii de zi. Asupra acestora s-a întocmit raportul nr.79 din 9 noiembrie 
1998 şi ca urmare a unor puncte de vedere diferite exprimate asupra unor texte cu 
ocazia dezbaterii în plenul Camerei Deputaţilor, s-a hotărât trimiterea la comisie a 
acestora spre a fi reanalizate. 
  Pentru  îndeplinirea prevederilor procedurale prevăzute de art.99 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu majoritate de  voturi dezbaterile au fost 
amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
  Cu privire la proiectul de lege şi la propunerile legislative prevăzute la 
pct.7, 8 şi 9, în fond, ale ordinii de zi, au continuat dezbaterile cu caracter general, 
urmând ca examinarea pe articole să se desfăşoare într-o şedinţă ulterioară, în prezenţa 
reprezentanţilor Ministerului  Justiţiei şi ai  Uniunii Avocaţilor din România. 
  Membrii comisiei au mai examinat proiectele de lege şi propunerile 
legislative prevăzute la pct.II în avizare, al ordinii de zi. 
  După dezbateri, membrii comisiei cu majoritate de voturi au hotărât 
avizarea favorabilă a acestora.  
   
 
 

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

   
 


