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Ieri, 6 decembrie 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi 

următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2005. 

2. Proiectul de lege privind sistemul naţional de asistenţă socială. 

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea ;i completarea legii 

nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 

de corupţie. 

4. Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absent dl deputat 
Gheorghe Albu.din Grupul parlamentar al Partidului Democrat.  
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În prima parte a şedinţei - care s-a desfăşurat împreună cu Comisia 

omoloagă a Senatului - deputaţii şi senatorii au decis să avizeze favorabil  - 

cu unanimitate de voturi - proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2005. 

În partea a doua a şedinţei, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a luat în discuţie proiectele de legi de la 

celelalte puncte de pe ordinea de zi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate de 

voturi - să avizeze favorabil proiectul de lege într-o formă amendată. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au acordat avoz 

favorabil cu unanimitate de voturi proiectului de lege. 

La punctul 4, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de voturi - să acorde 

aviz favorabil proiectului de lege - în forma iniţiatorului. 

  

 
  

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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