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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 18.12.1997  
Nr.     1156/XVIII/11 

 
 

 
PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
din ziua de 18 decembrie 1997 

 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 18 decembrie 1997, între orele 900 - 1400 . 
  Din numărul total al membrilor comisie (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. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Emil 
Teodor Popescu. 
  Comisia a examinat şi a hotărât, cu majoritate de voturi sau 
consens, asupra următoarelor puncte de pe ordinea de zi: 
 

I. IN FOND; 
  1. Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic - se amână în vederea participării la sedinţa 
comisiei a  iniţiatorilor şi a reprezentanţilor Uniunii Avocaţilor din România. 
  2. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului - se amână până la primirea punctului de vedere al 
Guvernului. 
  3. Propunerea legislativă de modificare şi completarea a Legii 
nr.21 din 1 martie 1991.( Legea cetăţeniei române) - se amână până la 
primirea punctului de vedere al Guvernului. 
 
  4. Propunerea legislativă pentru combaterea crimei organizate - 
cu această propunere legislativă este sesizată în fond şi Comisia pentru 
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apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - se amână pentru dezbatere 
comună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională . 
  5. Proiectul de lege privind apărarea secretului de stat şi a 
secretului de serviciu, cu acest proiect de lege este sesizată în fond şi 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - se amână 
pentru dezbatere comună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională . 
 
 
  II. IN AVIZARE: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.28 din Legea 
nr.14/1992, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii - aviz favorabil, cu recomandarea de a se ţine seama de punctul de 
vedere al Consiliului Legislativ, cu privire la tehnica legislativă. 
  III. 
  1. Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor privind 
stabilirea unui Cod de raporturi între majoritatea parlamentară şi opoziţie,     
cu acest proiect de hotărâre este sesizată în fond şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - se amână pentru 
dezbatere comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 
  2.  Proiectul de Hotărâre privind acordarea sprijinului material, 
financiar şi uman necesar păstrării identităţii naţionale a românilor din 
judeţele Covasna şi Harghita ,  se amână pentru dezbatere în aceiaşi şedinţă  
a celor 3 proiecte: P.D.,  P.U.N.R. şi U.D.M.R. 
  3. Sesizarea domnilor deputaţi George Serban şi Horia Văsioiu 
referitoare la procedura dezbaterii şi adoptării proiectului de Hotărâre a 
Parlamentului privind exercitarea controlului parlamentar, coordonarea şi 
supravegherea activităţii de combatere  a corupţiei şi a crimei organizate,      
se solicită punct de vedere comun cu  Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului - se amână pentru că nu s-a putut întruni  în 
şedinţă comună cu comisia Senatului deoarece  în această săptămână Senatul 
lucrează numai în plen. 
  4. Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor de discriminare a 
minorităţilor naţionale şi locale - se amână pentru dezbatere în aceiaşi 
şedinţă proiectele P.D.,  P.U.N.R. şi U.D.M.R. 
 
 
  IV. 
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  1.’’ Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea  actelor 
normative” întocmite de Consiliul Legislativ în baza art.3 alin.(4) din Legea 
nr.73/1993, se recomandă să fie analizate împreună cu Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului -  se amână pentru că nu 
s-a putut întruni  în şedinţă comună cu comisia Senatului deoarece  în 
această săptămână Senatul lucrează numai în plen. 
 
 

 
PRESEDINTE, 

Emil Teodor Popescu 
 
 
 
 

 


