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CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 7 septembrie 2005

La şedinţă au participat 13 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Călin
Popescu Tăriceanu şi Mihai Alexandru Voicu, din Grupul parlamentar al PNL, care
sunt membri ai Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei,care în deschidere a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise, următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea
şi desfăşurarea referendumului.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

Supus votului, proiectul ordinii de zi a fost acceptat cu unanimitate de
voturi.

Domnul preşedinte Nicolae Păun a propus amânarea proiectului înscris la
pct.3 al ordinii de zi pentru o dată ce urmează a fi anunţată, când vom intra în posesia
Proiectului de lege.

S-a trecut la examinarea proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi.
La primul punct înscris pe ordinea de zi “Proiectul de Lege privind

respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2005 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului”.
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Domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări asupra
proiectului de lege:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă
•  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie respingerea Ordonanţei de urgentă

a Guvernului nr.99/2000 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

• Proiectul de  ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.3/2000 în scopul extinderii sferei problemelor de
interes naţional care pot fi supuse referendumului, respectiv adoptarea
unor măsuri privind reforma şi strategia de dezvoltare economică şi
socială a ţării şi cele privind reforma în justiţie şi combaterea corupţiei.

• Senatul a respins ordonanţa de urgenţă în şedinţa din 28 iulie 2005.
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de

urgenţă.
• Proiectul de lege are caracter de lege organică.
• Termenul de depunere a raportului : 7 septembrie 2005.

Înscris la cuvânt, domnul deputat Gheorghe Chiper a precizat că modificarea
Legii referendumului nu se justifică pentru că această lege nu poate fi schimbată ori
de câte ori se schimbă şi Guvernul. propune un aviz de respingere. Membrii comisiei
au fost de acord cu propunerea făcută în unanimitate.

S-a trecut la examinarea pct.2 înscris pe ordinea de zi “Proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.113/2005 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul
străinilor”.

Domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări asupra proiectului
de lege:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă: Camera

Deputaţilor este Cameră decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.113/2005 care modifică şi completează OUG nr.194/2002 privind
regimul străinilor în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
străinii în vederea intrării, ieşirii/şederii pe/de pe teritoriul României, drepturile şi
obligaţiile acestora, precum şi măsurile specifice de control ale fenomenului
migraţiei, din perspectiva alinierii legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară
europeană.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 28 iulie 2005.
• Termenul de depunere a raportului: 7 septembrie 2005.



Domnul deputat Ioan Aurel Rus a propus acordarea unui aviz favorabil,
subliniind faptul că proiectul de lege este binevenit, deoarece el duce la alinierea cu
legislaţia europeană.

Membrii comisiei au acordat un aviz favorabil cu unanimitate de voturi.   
 

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit,
Atena Chisnăr
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