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PROCES VERBAL 
al şedinţei din ziua de 25 iunie 1997 

     
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 19 de deputaţi, fiind absenţi 3 miniştri şi 
domnii deputaţi Kovacs Csaba Tiberiu, Biriş Anamaria şi Marinescu Ioan Sorin, iar domnii 
deputaţi Munteanu Mircea Mihai şi Matei Lucian fiind în deplasare în străinătate. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ion Cîrstoiu, Preşedintele 
Comisiei. 
  Comisia a dezbătut conform ordinii de zi următoarele proiecte de legi spre 
avizare: 
  1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/1997 
privind transferul cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. 
In ruma dezbaterilor avute pe marginea acestui proiect de lege s-a ajuns la concluzia că este 
inoportună avizarea acestuia, deoarece trebuie luate în considerare argumentele aduse de 
Consiliul legislativ care susţine că numai Guvernul gestionează patrimoniul şi este abilitat să 
hotărască transferul unui imobil prin hotărâri de Guvern. Comisia a adoptat cu 18 voturi 
pentru şi 1 abţinere hotărârea privind propunerea de respingere. 
  2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti 
din România. Comisia a adoptat cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere hotărârea privind 
propunerea de respingere, aducându-se aceleaşi argumente ca la proiectul de lege discutat la 
punctul 1 al ordinii de zi. 
  3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 
privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. Comisia a votat în unanimitate acest 
proiect de lege şi l-a avizat favorabil. Avizul a fost transmis Comisiei pentru industrii şi 
servicii care a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. 
  4. Proiect de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica 
Română Unită cu Roma - Greco - Catolică. (BRUR - GC) a fost avizat favorabil cu 17 voturi 
pentru şi 2 abţineri, formulându-se un amendament care prevede ca lăcaşul de cult dintr-o 
localitate, utilizat ca atare în octombrie 1948 de BRUR-GC să poată fi utilizat de această 
biserică la cererea enoriaşilor din parohia respectivă. 
  Domnii deputaţi Radu Liviu Bara, Dorin Vataman şi Viorel Burlacu au 
informat Comisia cu câte un scurt raport referitor la deplasarea acestora în străinătate. 
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