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  La şedinţă au fost prezenţi 14 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: 
Ioan Oltean, din Grupul parlamentar al USD-PD şi Tokay Gheorghe, din 
Grupul parlamentar UDMR - care sunt membri ai Guvernului. 
  Şedinţa este condusă de dl. deputat dr. Otto Weber, 
vicepreşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare ordinea 
de zi, care conţine următoarele puncte: 
  1. Examinarea proiectului de Lege privind modificarea Legii 
140/1996   pentru   modificarea   şi completarea Codului penal (Nr.170 din 
23 iunie 1977). 
  2. Examinarea proiectului de Lege pentru ratificarea Cartei 
Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
(Nr.180 din 2 septembrie 1997). 
  3. Examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi 
juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 
(Nr. 190 din 2 septembrie 1997). 
  4. Examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 
nr.114/1996 (Nr. 174 din 2 septembrie 1997). 
  Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege privind modificarea Legii 140/1996   pentru   modificarea   
şi completarea Codului penal. 
  Supus votului, proiectul a întrunit 6 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
  Se trece la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, 
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adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, care este acceptat cu majoritate 
de voturi - 6 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere. 
  Se trece la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 35/1997 
privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru 
încadrarea  în  muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. 
  La acest proiect de lege toţi membrii comisiei au fost în 
unanimitate de acord asupra oportunităţii proiectului de lege, ca şi asupra 
faptului că el conţine o serie de prevederi deosebit de pertinente. 
  Se trece la examinarea punctului 4 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 40/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996. 
  În urma analizei textului, dl.deputat Ovidiu Şincai a făcut o 
propunere de amendare la punctul 18, care se referă la art.62, şi anume 
eliminarea din textul articolului a cuvântului "fiecare". 
  Propunerea domnului Şincai a întrunit unanimitate de voturi. 
  În întregul său proiectul de lege a fost acceptat cu majoritate de 
voturi (o abţinere). 
  Ordinea de zi fiind epuizată, dl. vicepreşedinte dr. Otto Weber 
declară închise lucrările şedinţei. 
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