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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 17.12.1998 
Nr.920 

 
                                          PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
din zilele de 16 şi 17 decembrie 1998.  

 
             Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-a desfăşurat lucrările în zilele 

de 16 şi 17 decembrie 1998.  
Din numărul total al membrilor comisiei (24) au absentat: Valeriu Stoica – 

Grupul parlamentar P.N.L., Gavril Dejeu şi Liviu Petreu – Grupul parlamentar P.N.T.C.D. 
şi Ioan Gavra – Grupul parlamentar P.U.N.R. 
  Lucrările comisiei au fost conduse de domnii deputati Emil Teodor Popescu 
– preşedintele comisiei şi respectiv George Iulian Stancov – vicepreşedintele comisiei. 
  Membrii comisiei au examinat şi dezbătut următoarele proiecte de lege şi 
propuneri legislative: 
                      I. ÎN FOND: 
 

 1.Proiectul de Lege privind responsabilitatea ministerială. 
 2.Propunerea legislativă privind responsabilitatea ministerială. 
 3.Propunerea legislativă privind Legea Patronatelor. 
4.Proiectul de Lege cu privire la patronate. 
5.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii 

din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 
6.Proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 

Securităţii, ca poliţie politică. 
7.Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite – până la 24 

februarie 1992 – de către fostele organe de securitate. 
8.Propunerea legislativă privind accesul la documentele fostului 

Departament al Securităţii Statului. 
9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
  10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 
                        11.Propunerea legislativă privind modificarea prevederilor art.3 din Legea 
nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 

12.Proiectul Legii voluntariatului. 
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13.Propunerea legislativă privind administrarea, organizarea şi funcţionarea 
devălmăşiilor. 

14.Propunerea legislativă privind declararea lui Ioan Monoran, ca erou-
martir – procedură de urgenţă. 

15.Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe – 
procedură de urgenţă.  
                        II.ÎN AVIZARE: 
                     

1.Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr.47/1998 
privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 – 8 februarie 
1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia 
Naţională a Produselor Agricole-R.A. din activitatea anilor 1994-1996 şi anularea unei 
datorii în grâu a Republicii Moldova – procedură de urgenţă.  
                        2.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.49/1998 
pentru modificarea prevederilor art.2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.48/1998 privind 
majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bamcare la care statul este acţionar 
majoritar – procedură de urgenţă.  

3.Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor. 

4.Propunerea legislativă privind Legea Educaţiei Fizice şi a Sportului. 
5.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1998 

privind salarizarea diplomaţilor. 
6.Propunerea legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi cu destinaţie forestieră în baza dispoziţiilor Legii nr.169/1997, 
cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată. 

7.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

 
 

  Proiectul de lege şi propunerea legislativă privind responsabilitatea 
ministerială, prevăzute la pct.1 şi 2 în fond, ale ordinii de zi, asupra cărora s-a întocmit 
raportul nr.79 din 9 noiembrie 1998, a fost dezbătut în plenul  Camerei Deputaţilor şi ca 
urmare a unor puncte de vedere diferite asupra unora dintre texte, s-a hotărât trimiterea la 
comisie a acestora, spre a fi reanalizate. 
  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitată din partea 
Ministerului Justiţiei, doamna Mariţescu Maria – director adjunct al Direcţiei Legislaţie şi 
Studii. 
     Pentru îndeplinirea prevederilor procedurale prevăzute de art.99 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu majoritate de voturi, dezbaterile au fost amânate 
pentru o şedinţă ulterioară. 
  Propunerea legislativă şi proiectul de Lege cu privire la patronate prevăzute 
la pct.3 şi 4, în fond, ale ordinii de zi, au fost analizate de către membrii comisiei, 
continuându-se dezbaterea pe articole, fiind finalizate textele proiectului, în raport de 
propunerile Confederaţiei Patronale din Industria României, urmând a se întocmi raport 
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favorabil cu amendamente, ce urmează a fi supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului 
Camerei Deputaţilor. 
  Lucrările comisiei au continuat cu examinarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă. 
  Pentru a fi analizate punctele de vedere ale Ministerului de Justiţie, 
Consiliului Legislativ, Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi avizul 
Comisiei pentru apărare ordine publică şi siguranţă naţională, în prezenţa iniţiatorului, 
dezbaterile au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
  Lucrările au continuat cu proiectul de lege şi propunerile legislative 
prevăzute la pct.7-9, în fond ale ordinii de zi. Întrucât Comisia pentru apărare  şi siguranţă 
naţională, sesizată de asemenea, în fond cu acest proiect de lege, a redactat un material de 
lucru, pentru a fi analizat şi studiat de membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
dezbaterile fiind ţinute separat, la cererea iniţiatorului, s-a hotărât amânarea pentru o 
şedinţă ulterioară, dată până la care vor fi studiate aceste materiale. 
  Proiectul de lege şi propunerile legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
prevăzute la pct.9- 11, în fond, ale ordinii de zi, au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
  În continuarea lucrărilor, a fost dezbătut proiectul Legii voluntariatului, 
membrii comisiei, cu majoritate de voturi, hotărând să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea acestuia în forma prezentată, urmând a se întocmi raport favorabil în 
aest sens.  
  Propunerea legislativă prevăzută la pct.13, în fond, al ordinii de zi, cu 
majoritate de voturi, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară.  
  Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea în fond a propunerii legislative 
privind declararea lui Ioan Monoran, ca erou-martir, iniţiată de un grup de deputaţi, în 
prezenţa reprezentantului acestora, domnul deputat Teodor Stanca, prevăzut la pct.14, al 
ordinii de zi. Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, prin hotărâre a Parlamentului, declararea 
ca erou-martir a lui Ioan Monoran, urmând a se întocmi, în acest sens, raport favorabil. 
  Membrii comisiei au continuat lucrările cu dezbaterea în fond, în procedură 
de urgenţă, a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
prevăzut la pct.15, al ordinii de zi. Cu majoritate de voturi, s-a hotărât ca acesta să fie supus 
spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamente, urmând a se 
întocmi, în acest sens, raport favorabil. 
  Comisia şi-a continuat lucrările cu examinarea  proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative prevăzute la pct.1, 2, 4 – 7, în avizare, ale ordinii de zi. După 
dezbateri, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestora.  
  Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct.3, în avizare, al ordinii de zi, 
după examinare, membrii comisiei, apreciind că textul proiectului de lege are un caracter 
precumpănitor juridic, au hotărât, cu majoritate de voturi, să solicite Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor, sesizarea în fond, alături de Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, pentru a se redacta un raport comun.  
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P R E Ş E D I N T E, 
Emil Teodor Popescu 

 


