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PARLAMENTUL ROM´NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

COMISIA JURIDICA, DE DISCIPLINA                                                                    Bucure”ti, 15.12.1997
                 SI IMUNITATI                                                                                            Nr. 390

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru abilitarea

Guvernului de a emite ordonanþe

Cu adresa nr.390 din 11 decembrie 1997, înregistratª la Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi sub
nr.1144/XVIII/11 din 12 decembrie 1997, Secretarul General al Camerei Deputaþilor a trimis, spre dezbatere ”i
avizare în fond, în procedurª de urgenþª, proiectul de lege menþionat mai sus.

In ”edinþa din 15 decembrie 1997, Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi a examinat acest proiect
de lege ”i a hotªrât, cu majoritate de voturi, sª îl  supunª spre dezbatere ”i adoptare Plenului Camerei Deputaþilor cu
urmªtoarele amendamente:

Nr.
Crt.

Articol
(text iniþial)

Amendament propus
(text adoptat de comisie)

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.    Art.1 lit. a): ���.  aprobarea

plafonului de îndatorare publicª
externª pentru anul 1998; ��.;
preluarea la datoria publicª a unor
pierderi din calamitªþi ���

 Art.1 lit. a):�; ratificarea participªrii
României la iniþiativa europeanª
EUREKA precum ”i la cooperarea
europeanª ”tiinþificª ”i tehnicª (COST);
- amendament propus de domnul
deputat George Iulian Stancov-.

 România  este memnbrª a
programului EUREKA.
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2. Art.1 lit.e): unele mªsuri privind
asigurªrile sociale, forþa de muncª ”i
”omajul, inclusiv politici salariale,
protecþia pensionarilor IOVR;
salarizarea personalului din sectorul
bugetar;

 Art. 1 lit. e): unele mªsuri privind
asigurªrile sociale, forþa de muncª ”i
”omajul, inclusiv politici salariale,
precum ”i protecþia pensionarilor
IOVR; salarizarea personalului din
sectorul bugetar;
-  text adoptat de comisie -.

 Pentru o corectª
exprimare gramaticalª ”i
pentru a evidenþia o
protecþie socialª punctualª
.

3.  Art.1 lit.”): �.. ; crearea cadrului
instituþional pentru integrarea
europeanª;

Art.1 lit.”): �.. ; completarea cadrului
instituþional pentru integrarea
europeanª;
-  text adoptat de comisie -.

 Cadrul instituþional este
creat,  fiind necesar doar
completarea acestuia.

Amendamentele propuse de domnul deputat George Serban au fost respinse cu motivaþia cª  textele de
la Art.1 lit.e) ”i lit.m) nu au caracter de lege organicª întrucât protecþia socialª este punctualª ”i nu generalª.

Proiectul de Lege are caracter de lege ordinarª, þinând seama de conþinutul ”i obiectul reglementªrii.
La lucrªrile Comisiei juridice, de disciplinª ”i imunitªþi a participat, din partea Guvernului  domnul

Bogdan Niculescu Duvªz -   Ministru pentru Relaþia cu  Parlamentul.

                             VICEPRESEDINTE,                                                           SECRETAR,
                                Ioan Mihai Popa                                                             Nicolae Grªdinaru

Red. : cons. parlamentart
Sorin Rânjea


