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  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a  desfăşurat 
lucrările în ziua de 26 noiembrie 1997 între orele 900 - 1430. 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat după 
cum urmează: Gavril Dejeu - Grupul parlamentar P.N.T.C.D., Adrian Severin 
- Grupul parlamentar U.S.D.-P.D, Bujor Liviu şi Stoica Valeriu - Grupul 
parlamentar PNL. 
  Lucrările  şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte 
George Iulian Stancov. 
  Comisia a examinat şi a hotărât, prin consens, asupra 
următoarelor puncte  ale ordinei de zi: 
  I. IN FOND: 
  1.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.21/1991 privind cetăţenia română- raport favorabil pentru forma înaintată 
de Guvern. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/1996 privind modificarea  Legii partidelor politice 
nr.27/1996; procedură de urgenţă - raport favorabil. 
 
  II. IN AVIZARE: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/1997  şi a Ordonanţei Guvernului nr.56/1997 - aviz favorabil pentru 
forma adoptată de Senat. 
  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/1996 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale 
magistraţilor - asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal - aviz favorabil. 
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  3. Propunerea legislativă pentru acordarea, în 1997, până la 31 
decembrie, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind 
protecţia personalului care lucrează în sectorul producţiei de apărare, 
modificat prin Legea nr.22/1996 - amânat dezbaterea cu o săptămână, când 
vor participa iniţiatorii. 
  4. Proiectul de Lege  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome; 
procedură de urgenţă - amânat o săptămână pentru a  se solicita punctul de 
vedere al Guvernului. 
  5. Proiectul de Lege privind afilierea Academiei Române la 
unele organizaţii internaţionale - avizat  favorabil, cu recomandarea ca la 
comisia sesizată în fond să se analizeze punctul de vedere al Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,                                      SECRETAR, 
             Emil Teodor Popescu                               Nicolae Grădinaru 
 
 
 
 


