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PPAARRLLAAMMEENNTTUULL    RROOMMÂÂNNIIEEII  

CCoommiissiiaa  PPaarrllaammeennttaarr   aa  RReevvoolluu iioonnaarriilloorr  ddiinn  DDeecceemmbbrriiee  11998899  

SSIINNTTEEZZAA  LLUUCCRR RRIILLOORR  
EEDDIINN EEII  DDIINN  DDAATTAA  DDEE  1144..0055..22001133  

CCoommiissiiaa  aa  lluuccrraatt  îînn  pplleenn  îînn  zziiuuaa  ddee  mmaarr ii,,  1144  mmaaii  22001133,,  oorraa  11550000..  

OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  ffoosstt  uurrmm ttooaarreeaa::  

11.. DDiissccuuttaarreeaa  aaddrreesseeii  nnrr..4422//440011//1177..0044..22001133..  

22.. DDiissccuuttaarreeaa  ssoolliicciitt rriiii  CCoommiissiieeii  JJuurriiddiiccee  pprriivviinndd  rreeaannaalliizzaarreeaa  

rraappoorrttuulluuii  ssuupplliimmeennttaarr  pprreelliimmiinnaarr  pprriivviinndd  pprrooppuunneerreeaa  lleeggiissllaattiivv   

PPLLxx  nnrr..559933//22001100..  

33.. DDiissccuuttaarreeaa  aa  ddoouu   hhoott rrâârrii  aallee  iinnssttaann eeii  ddee  jjuuddeeccaatt ..  

44.. DDiivveerrssee..  

LLaa  lluuccrr rriillee  eeddiinn eeii  aauu  ppaarrttiicciippaatt  66  ppaarrllaammeennttaarrii  ddiinn  ttoottaalluull  ddee  99  

mmeemmbbrrii  nnoommiinnaalliizzaa ii  aaii  CCoommiissiieeii  aassttffeell::  PPrree eeddiinnttee  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  

CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  VViicceepprree eeddiinnttee  sseennaattoorr  CCooccaa  LLaauurreenn iiuu  FFlloorriiaann,,  

ddeeppuuttaatt  FFiirrcczzaakk  GGhheeoorrgghhee,,  ddeeppuuttaatt  MMiirrccoovviiccii  NNiiccuullaaee,,  ddeeppuuttaatt  GGuudduu  

VVaassiillee,,  sseennaattoorr  IIoonnii   DDaann  AAuurreell..  AAbbsseenn ii  aauu  ffoosstt::  SSeeccrreettaarr  sseennaattoorr  PPaa ccaa  

LLiivviiuu  --  TTiittuuss,,  sseennaattoorr  PPooppaa  NNiiccoollaaee  --  VVllaadd,,  ddeeppuuttaatt  RRoo ccaa  MMiirrcceeaa..  

LLaa pprriimmuull ppuunncctt aall oorrddiinniiii ddee zzii,,  PPrree eeddiinntteellee  CCoommiissiieeii,,  

ddoommnnuull  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  pprreezzeennttaatt  aaddrreessaa  

nnrr..4422//440011//1177..0044..22001133,,  ppoottrriivviitt  cc rreeiiaa  aa  ffoosstt  rreettrriimmiiss   llaa  CCoommiissiiee  
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pprrooppuunneerreeaa  lleeggiissllaattiivv   nnrr..PPLLxx  nnrr..779955//22001100  ppeennttrruu  ccoommpplleettaarreeaa  LLeeggiiii  

nnrr..334411  ddiinn  1122  iiuulliiee  22000044  aa  rreeccuunnoo ttiinn eeii  ffaa   ddee  eerrooiiii--mmaarrttiirrii  ii  lluupptt ttoorriiii  

ccaarree  aauu  ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  vviiccttoorriiaa  RReevvoolluu iieeii  rroommâânnee  ddiinn  ddeecceemmbbrriiee  11998899,,  îînn  

vveeddeerreeaa  uunneeii  nnooii  eexxaammiinn rrii  ii  ddeeppuunneerriiii  uunnuuii  nnoouu  rraappoorrtt..  

ÎÎnn  uurrmmaa  ddiissccuu iiiilloorr  ppuurrttaattee  îînn  ccaaddrruull  eeddiinn eeii,,  PPrree eeddiinntteellee  

CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  ssuuppuuss  llaa  vvoott  rraappoorrttuull  

pprreelliimmiinnaarr  pprriivviinndd  pprrooppuunneerreeaa  lleeggiissllaattiivv   nnrr..PPLLxx  nnrr..779955//22001100..  

SS--aa  vvoottaatt  ccuu  uunnaanniimmiittaattee  ddee  vvoottuurrii..  

LLaa ppuunnccttuull 22 aall oorrddiinniiii ddee zzii,,  PPrree eeddiinntteellee  CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  

ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  pprreezzeennttaatt  cceerreerreeaa  CCoommiissiieeii  JJuurriiddiiccee  

ppoottrriivviitt  cc rreeiiaa  aa  ffoosstt  ssoolliicciittaatt   rreeaannaalliizzaarreeaa  rraappoorrttuulluuii  ssuupplliimmeennttaarr  

pprreelliimmiinnaarr  pprriivviinndd  pprrooppuunneerreeaa  lleeggiissllaattiivv   PPLLxx  nnrr..559933//22001100  aavvâânndd  îînn  

vveeddeerree  aammeennddaammeenntteellee  ddeeppuussee  ddee  cc ttrree  MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  FFaammiilliieeii,,  

PPrrootteecc iieeii  ssoocciiaallee  ii  PPeerrssooaanneelloorr  VVâârrssttnniiccee..  

PPrree eeddiinntteellee  CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  

ssuuppuuss  aatteenn iieeii  mmeemmbbrriilloorr  CCoommiissiieeii  aammeennddaammeenntteellee  MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  

FFaammiilliieeii,,  PPrrootteecc iieeii  ssoocciiaallee  ii  PPeerrssooaanneelloorr  VVâârrssttnniiccee,,  îînn  ssppee ,,  ssttaabbiilliirreeaa  

lluunniiii  ddeecceemmbbrriiee  ppeennttrruu  ppllaattaa  rreessttaann eelloorr  rreessppeeccttiivv,,  ssttaabbiilliirreeaa  aannuulluuii  22001100  

ccaa  aann  ddee  rreeffeerriinn   ppeennttrruu  ssaallaarriiuull  mmeeddiiuu  bbrruutt  lluuaatt  îînn  ccaallccuull  llaa  ssttaabbiilliirreeaa  

ccuuaannttuummuulluuii  iinnddeemmnniizzaa iiiilloorr  rreessttaannttee..  

PPrree eeddiinntteellee  CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  

ssuuppuuss  llaa  vvoott  iinncclluuddeerreeaa  aammeennddaammeenntteelloorr  MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  FFaammiilliieeii,,  

PPrrootteecc iieeii  ssoocciiaallee  ii  PPeerrssooaanneelloorr  VVâârrssttnniiccee  îînn  rraappoorrttuull  pprreelliimmiinnaarr..  

SS--aa  vvoottaatt  ccuu  uunnaanniimmiittaattee  ddee  vvoottuurrii..  

LLaa ppuunnccttuull 33 aall oorrddiinniiii ddee zzii,,  PPrree eeddiinntteellee  CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  

ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  pprreezzeennttaatt  ddoouu   hhoott rrâârrii  aallee  iinnssttaann eelloorr  

ddee  jjuuddeeccaatt   pprriinn  ccaarree  oobblliigg   CCPPRRDD11998899  llaa  aannaalliizzaarreeaa  ccoonntteessttaa iieeii  ddeeppuussee  

ddee  ddoommnnuull  PPeettrriicc   BBaalliinntt  DDoorriinn,,  îînnrreeggiissttrraatt   ssuubb  nnrr..4422//226688//0066..0011..22001111  
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ii  cceeaa  aa  ddoommnnuulluuii  DDrr gguulliinn  NNeeccuullaaii,,  îînnrreeggiissttrraatt   ssuubb  

nnrr..4422//117766//0077..0011..22001111..  

PPrree eeddiinntteellee  CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  --  GGeeoorrggee,,  aa  

pprrooppuuss  mmeemmbbrriilloorr  CCoommiissiieeii,,  aauuddiieerreeaa  cceelloorr  ddoouu   ppeerrssooaannee  mmaaii  ssuuss  

mmeenn iioonnaattee,,  uurrmmâânndd  aa  ffii  lluuaatt   oo  ddeecciizziiee  îînn  ffuunncc iiee  ddee  cceellee  pprreezzeennttaattee  îînn  

ccaaddrruull  aauuddiieerriiii,,  rreessppeeccttiivv  aa  ddooccuummeenntteelloorr  ddoovveeddiittooaarree  îînn  ssuuss iinneerreeaa  

ccoonntteessttaa iiiilloorr..  SS--aa  vvoottaatt  ccuu  uunnaanniimmiittaattee  ddee  vvoottuurrii..  

AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  ffaappttuull  cc   oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  ffoosstt  eeppuuiizzaatt ,,  PPrree eeddiinntteellee  

CCoommiissiieeii,,  ddoommnnuull  ddeeppuuttaatt  SSeeffeerr  CCrriissttiiaann  GGeeoorrggee,,  aa  ddeeccllaarraatt  îînncchhiiss   

eeddiinn aa  CCoommiissiieeii  PPaarrllaammeennttaarree  aa  RReevvoolluu iioonnaarriilloorr  ddiinn  DDeecceemmbbrriiee  11998899..  

  

PP  RR  EE    EE  DD  II  NN  TT  EE  
DDeeppuuttaatt CCRRIISSTTIIAANN  --  GGEEOORRGGEE    SSEEFFEERR  

  


