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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

din data de 3 decembrie 1997. 
 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 decembrie 1997, cu 
următoarea ordine de zi: 
   
  I. In fond: 

  1. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea  
Referendumului. 
  II. In avizare: 

  1. 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. 
  2. Propunerea legislativă privind salarizarea angajaţilor cultelor 
religioase recunoscute în România de la Bugetul de Stat. 
  3. Proiectul de Lege privind reorganizarea comunei Barcani şi 
înfiinţarea comunei Valea Mare. 
  4. Propunerea legislativă pentru declararea comunei Geoagiu 
oraş. 
  5. Propunerea legislativă privind organizarea unor comune. 
  6. 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. 
  7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de 
personal din învăţământ. 
  8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.  
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  III.  
  1.“Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative” întocmite de Consiliul Legislativ în baza art.3 alin.(4) din Legea 
nr.73/1993. 
  2.  Cererea Grupului Parlamentar al Partidului România Mare, cu 
privire la conţinutul declaraţiei  domnului deputat Vasile Vetişanu, prezentată 
în plenul Camerei Deputaţilor la data de 16 octombrie 1997. 
  Cu privire la propunerea legislativă de la punctul 1 - în fond - al 
ordinei de zi, dezbaterea a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară, în vederea 
participării iniţiatorilor. 
  Proiectele şi propunerile legislative prevăzute la  punctele 1, 2, 4 
şi 7 - în avizare- ale ordinei de zi, ca urmare a dezbaterilor, au fost avizate 
favorabil. 
  Proiectele şi propunerile legislative prevăzute la punctele 3, 5 şi 
6 - în avizare -  ale ordinei de zi, ca urmare a dezbaterilor, nu au primit aviz 
favorabil. 
  Punctele  8 - în avizare - şi 1 (III) ale  ordinei de zi au fost 
amânate,  pentru discutarea în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului. 
  Cu privire la punctul 2 (III) al ordinei de zi, s-a hotărât 
discutarea într-o şedinţă ulterioară, în vederea respectării procedurii de 
sesizare a comisiei prin Biroul Permanent. 
  Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat, după 
cum urmează: Dejeu Gavril - Grup parlamentar P.N.T.C.D., Adrian Severin - 
Grup parlamentar U.S.D.-P.D., Stoica Valeriu - Grup parlamentar P.N.L şi 
Paneş Iosif - Grup parlamentar minorităţi (aflat în delegaţie). 
 
 
 
 
 
       VICEPRESEDINTE,                              SECRETAR, 
                       George Iulian Stancov                           Nicolae Grădinaru 
 

 
 
 

 
 


