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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 17.12.1997 
Nr.   1155/XVIII/11 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din data de 17 decembrie 1997. 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 
decembrie 1997, cu următoarea ordine de zi: 
 

I. IN FOND: 
  1. Propunerea legislativă privind reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra pământului, pentru acţionarii din 
cadrul societăţilor comerciale agricole foste IAS şi similare 
acestora. 
 
  II. IN AVIZARE: 
  1. Propunerea legislativă privind finanţarea armatei în 
perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002. 
  2. Propunerea legislativă privind instituirea Taxei 
N.A.T.O. în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002. 
  3. Propunerea legislativã privind ‘Legea publicităţii’. 
  4. Propunerea legislativã privind constituirea şi 
utilizarea fondurilor financiare  pentru susţinerea instituţiilor de 
cult recunoscute din România. 
  5. 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. 
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  Cu privire la propunerea legislativă de la punctul I - în 
fond - al ordinei de zi, membrii comisiei au hotărât să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, având în vedere 
recenta modificare a Legii fondului funciar, precum şi 
neconcordanţa dintre   reglementările    propuse   şi cele în vigoare 
- urmând a se întocmi raport în acest sens. 
  Referitor la propunerile legislative  de la  punctele 1, 2 ,  
3 şi 4 - în avizare - ale ordinei de zi,  după examinare, membrii 
comisiei  au hotărât amânarea dezbaterilor  pentru a se solicita 
punctul de vedere al Guvernului. 
  Dezbaterea proiectului de lege prevăzut la punctul 5 - în 
avizare - al ordinei de zi a fost amânată, întrucât examinarea 
urmează să se facă în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, 
care nu au putut participa, deoarece 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 

 
 
 

 
 


