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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 10.12.1997 
Nr.      1137/XVIII/11 

 
 
 

 
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din  
data de 10 decembrie 1997 

 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 decembrie 1997 între orele 
900 - 1430. 
  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., Putin Emil  Livius Nicolae -  Grup parlamentar U.S.D. - P.S.D.R., 
Szekely Ervin Zoltan şi Tamas Sandor  -  Grup parlamentar U.D.M.R. 
  Comisia a examinat şi a hotărât, prin consens sau  cu majoritate 
de voturi, asupra următoarelor puncte ale ordinei de zi: 
 

I. IN FOND. 
  1. Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic. 
  2. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea  
Referendumului. 
   3. Propunerea legislativă pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra pământului, pentru acţionarii din cadrul societăţilor 
comerciale agricole foste IAS şi similare acestora - procedură de urgenţă. 
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II. IN AVIZARE. 
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al  României. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997- şedinţă 
comună cu  membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului. 
  3. Proiectul de  Lege privind protecţia tranzitorie a brevetelor 
de invenţie - procedură de urgenţă. 
  4. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea comunei 
Bălăneşti, judeţul Olt. 

5. Propunerea legislativă privind  Legea  publicităţii - procedură 
de urgenţă. 

 
  III. ‘’Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative’’ întocmite de Consiliul Legislativ în baza art.3 alin.(4) din Legea 
nr.73/1993. 
 

IV. Hotărârea Camerei Deputaţilor, nr.23 din 2 decembrie 1997, 
privind activitatea  Comisiilor permanente  în   perioada    vacanţei 
parlamentare (1 - 31 ianuarie 1998).  

  
 V. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi este informată că 

Ministerul Justiţiei a înaintat o documentaţie în cazul domnului deputat 
Gabriel Bivolaru, cu rugămintea ca Plenul Camerei Deputaţilor, să fie 
informat şi despre conţinutul acestor acte, atunci când se va discuta ridicarea 
imunităţii parlamentare.   

 
  VI. Propunerea legislativă pentru reglementarea folosirii unor 
lăcaşuri de cult, aparţinânând Bisericii Ortodoxe Române, de către Biserica 
Română Unită cu Roma (greco-catolică).  
 
  Cu privire la propunerile legislative  de la punctele 1, 2, 3, - în 
fond - al ordinei de zi,  dezbaterile au fost amânate pentru o şedinţă 
ulterioară, întrucât s-au  solicitat punctele  de vedere ale Guvernului şi  
Ministerului Justiţiei,  urmând ca examinarea şi  dezbaterea să se facă după 
primirea  acestora. 
  Proiectele şi propunerile legislative prevăzute la punctele 1, 3 şi 
4 - în avizare - ale ordinei de zi, ca urmare a dezbaterilor, au fost avizate 
favorabil. 
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   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, prevăzut 
la punctul 2- în avizare - precum şi punctul III al ordinei de zi, urmează să 
fie dezbătute ulterior, în  şedinţă comună cu  membrii Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 

 Propunerea legislativă privind  Legea  publicităţii, prevăzută la 
punctul 5 - în avizare - al ordinei de zi, urmează a fi dezbătută într-o şedinţă 
ulterioară, după ce se va solicita şi primi punctul de vedere al Guvernului şi 
respectiv Avizul Consiliului Legislativ cu privire la această  iniţiativă. 

Cu privire la punctul IV al ordinei de zi s-a hotărât întocmirea 
planului tematic cu proiectele de lege şi propunerile legislative ce urmează a 
fi dezbătute în perioada menţionată mai sus, precum şi înaintarea acestuia la 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Referitor la punctul V al ordinei de zi, s-a hotărât ca 
documentaţia suplimentară  depusă de Ministerul Justiţiei să fie  înaintată 
Plenului Camerei Deputaţilor, spre informare, conform solicitării. 

Propunerea legislativă pentru reglementarea folosirii unor 
lăcaşuri de cult, aparţinânând Bisericii Ortodoxe Române, de către Biserica 
Română Unită cu Roma (greco-catolică), prevăzută la punctul VI al ordinei 
de zi, a fost   examinată  şi dezbătută în  şedinţă comună cu membrii 
Comisiei penrtru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea 
Grupului parlamentar  P.N.T.C.D.,  şi domnii deputaţi: Iftene Pop, Vida 
Simiti - prof. universitar  şi Ioan Roman - preot ortodox. 

După dezbateri, s-a trecut la vot secret cu buletine. Ca urmare a 
exprimării votului, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi,  ca  
această propunere legislativă să fie supusă Plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, în forma prezentată de iniţiator, cu unele 
amendamente, urmând a se întocmi  în acest sens, raport favorabil.  
 
 
 
                                              PRESEDINTE, 

   Emil Teodor Popescu 
 

  


