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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 14.12.2005 
Nr. 31/1089 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 13– 14 decembrie 2005 

  
 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
desfăşurat  lucrările în  zilele de  13 – 14 decembrie 2005.  
  La şedinţa Comisiei în ziua de 13 decembrie 2005 au fost prezenţi următorii  
deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, George Băeşu, Mirela Elena Adomnicăi, Daniel 
Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras 
Levente Mate, Gheorghe Sârb, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu, Sorin Gabriel Zamfir  
Augustin Zegrean, Vladimir Mănăstireanu în locul domnului deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu, Toma Florentina în locul domnului deputat Victor Viorel Ponta şi Alexandru 
Ştiucă în locul domnului deputat Ioan Timiş. În ziua de 14 decembrie 2005 au fost 
prezenţi următorii deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, 
Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Ioan Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, 
Traian Dobre,  Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, 
Petre Ungureanu, Gabriel Sorin Zamfir, Augustin Zegrean, Valeriu Tabără în locul 
domului deputat Ion Gonţea, Valer Dorneanu în locul domului deputat Ioan Timiş, 
Adrian Miroslav Merca în locul doamei deputat Liana Dumitrescu, Ovidiu Silaghi în 
locul domului deputat Dragoş Ujeniuc, Petre Dragoş Dumitriu în locul doamnei deputat 
Florina Ruxandra Jipa, din totalul de 25 de  membrii ai Comisiei.  
  Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de domnul deputat Sergiu 
Andon, preşedintele Comisiei şi de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
 
     

I. ÎN FOND: 
  1. Propunerea legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii 
publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din 
nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" (P.L.X 545/2005). 
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (P.l.x. 566/2005). 
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  3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (P.l.x. 567/2005). 
  4. Propunerea legislativă privind eliminarea corupţiei în domeniul 
administraţiei publice (P.l.x. 568/2005). 
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
(P.l.x. 591/2005). 
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România  (P.l.x. 
592/2005). 
  7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii 
organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a 
altor infracţiuni transnaţionale, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005 (P.L.X. – 
596/2005). 
  8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism (P.l.x. – 599/2005). 
  9. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
(P.L.X. – 619/2005). 
 
  II. Examinarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 602/14.11.2005 
privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 25, art. 251 alin. (1), (2), (4), (5) şi (7), art. 
252 alin. (1) şi (2), art. 43 alin. (5), art. 48 alin (4), art. 86 alin. (2) pct. 2 lit. c) şi art. 86 
alin. (3) pct. 2 lit. e2) şi e3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor (nr. 54 DST/2005). 
 
  III. ÎN AVIZARE: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.606/10.12.1999, cu modificările şi completările ulterioare (P.l.x. – 519/2005). 
.  2. Propunerea legislativă pentru reînfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă, 
prin reorganizarea comunei Crăciunelul de Jos, judeţul Alba (P.l.x. – 523/2005). 
.  3.Proiectul de Lege pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor 
din tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora (P.l.x. – 
549/2005). 
.  4.Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 376 / 
2004 privind bursele private (P.l.x. – 550/2005). 
.  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2005 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii 
publice(P.l.x. – 551/2005). 
.  6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările în România (P.l.x. – 552/2005). 
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  7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comisia 
Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul Anual 
de Finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti la 7 iulie 2005 (P.L.X. – 
594/2005). 
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare (P.l.x. – 
595/2005). 
  9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de 
agrement sau locală, din categoriile C şi D (P.L.X. – 600/2005). 
  10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România (P.L.X. – 601/2005). 
  11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare 
(P.L.X. – 602/2005). 
  12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor 
facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice (P.L.X. – 603/2005). 
  13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze 
deschiderea unei linii de credit (P.L.X. – 604/2005). 
  14. Proiectul de Lege privind unele facilităţi pentru copiii, elevii şi studenţii 
care vizitează muzee (P.L.X. – 607/2005). 
  15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (P.L.X. – 608/2005). 
  16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.L.X. – 
609/2005). 
  17. Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din 
Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară (P.L.X. – 610/2005). 
  18. Propunerea legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au 
ajuns la nunta de aur (P.l.x. – 617/2005). 
   
.                     IV. DIVERSE: 
  1. Nota cu privire la demersurile şi declaraţiile grupului de deputaţi PNL, 
reprezentat de domnul deputat Dragoş Ujeniuc, transmisă de Secretarul General cu adresa 
nr. 981/BP din 14.11.2005. 
 
  2. Examinarea adresei transmisă de Secretarul General prin care se solicită 
opinia Comisiei cu privire la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2005 
privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii.(1062 B.P./2005) 
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  B. Pentru şedinţa comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă şi tineret din 
ziua de  14 decembrie 2005, orele 1400 , la  sala Drepturile Omului.  
  - Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  
(P.L.X. – 502/2005) – dezbateri pe articole. 
   
 

          Şedinţa Comisiei a început în ziua de 13 decembrie 2005 cu dezbaterea     
pct. 1, al ordinii de zi, referitor la propunerea legislativă privind interzicerea accesului la 
demnităţi şi funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut 
parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" 

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
iniţiatorilor doamna deputat Lavinia Şandru şi domnul deputat Aurelian Pavelescu, iar 
din partea Ministerului Justiţiei, a participat, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de 
stat. 

 Au luat cuvântul, atât membrii Comisiei, cât şi invitaţii pentru a – şi exprima 
punctele de vedere. 

Domnul deputat Petru Călian, a arătat că această iniţiativă legislativă nu are 
şanse de promovare, chiar ar putea duce la bulversarea clasei politice. 

Domnul deputat Petre Ungureanu, în cuvântul luat, a precizat că susţine 
această propunere legislativă, dar este tardivă, societatea românească având nevoie de o 
asemenea reglementare de mai mult timp. 

Domnul deputat Augustin Zegrean, a arătat de asemenea că această 
propunere legislativă este tardivă şi că ar necesita o reglementare mai strictă. 

Domnul deputat Daniel Buda, a solicitat respingerea iniţiativei legislative ca 
tardivă şi ar putea crea nedreptăţi sociale.  

Domnul deputat Andras Levente Mate, în cuvântul luat a precizat că a depus 
un  amendament scris pentru respingerea acestei propuneri legislative, ca fiind 
neconstituţională. 

Domnul deputat George Băeşu, a precizat de asemenea că este împotriva 
adoptării iniţiativei legislative, pentru că s – ar crea o nedreptate persoanelor nevinovate. 

Domnul deputat Gheorghe Sârb a arătat că în principiu susţine adoptarea 
propunerii legislative, dar ar trebui operate unele modificări pentru a fi în concordanţă cu 
legea fundamentală a ţării.  

Domnul deputat Petru Călian a solicitat o amânare de două săptămâni  
pentru a face posibilă îmbunătăţirea propunerii legislative. 

Domnul deputat, Sergiu Andon, a precizat că prin această propunere 
legislativă se propune eliminare unor drepturi fundamentale recunoscute prin Constituţie, 
lucru care poate fi hotărât numai de justiţie, drept pentru care nu susţine adoptarea. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru respingere, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea propunerii legislative 
prevăzută la pct. 2, în fond, al ordinii de zi.  
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La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul senator Gheorghe 
Funar, iar din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de 
stat. 

La această iniţiativă legislativă domnul deputat Andras Levente Mate a 
depus în scris o propunere de respingere. 

Au luat cuvântul pentru a – şi exprima opiniile cu privire la susţinerea, sau 
respingerea propunerii legislative, membrii Comisiei, reprezentantul  Ministerului 
Justiţiei, cât şi reprezentantul iniţiatorilor. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru respingere şi 6 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct.3, în fond, al ordinii de zi. 
La această iniţiativă legislativă domnul deputat Andras Levente Mate a 

depus în scris o propunere de respingere. 
La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul senator Gheorghe 

Funar, iar din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de 
stat. 

Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, a adresat reprezentantului 
întrebări Ministerului Justiţiei cu privire la situaţia U.D.M.R., dacă este înregistrat ca 
partid politic, precum şi lămuriri privind adresa transmisă de acest minister ce cuprinde 
unele erori.  

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei, a supus la vot 
propunerea de respingere formulată, care a fost adoptată cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru respingere, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea propunerii legislative 
prevăzută la pct. 4, în fond, al ordinii de zi.  

La dezbateri a participat, în calitate de iniţiator, domnul senator Gheorghe 
Funar, iar din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de 
stat. 

La această iniţiativă legislativă domnul deputat Andras Levente Mate a 
depus în scris o propunere de respingere. 

Au luat cuvântul pentru a adresa întrebări, reprezentantului iniţiatorilor, şi al 
Ministerului Justiţiei, ori pentru a – şi exprima opiniile cu privire la susţinerea sau 
respingerea propunerii legislative, domnii deputaţi Augustin Zegrean, Dragoş Ujeniuc, 
Sergiu Andon, Andras Levente Mate, Petru Călian, Petre Ungureanu şi Gheorghe Gabor. 

În timpul dezbaterilor, domnul deputat Petru Călian a formulat un 
amendament de modificare a titlului propunerii legislative. Supusă la vot propunerea a 
fost respinsă cu majoritate de voturi (7 voturi pentru susţinere şi 8 voturi împotrivă). 

Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 7 
voturi împotrivă) respingerea iniţiativei legislative. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. III, în avizare, al ordinii de 
zi. 

 Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 1 în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.   
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Referitor la propunerea legislativă prevăzut la pct. 2, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 3 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 4, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 5 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 6 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 7, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 9 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

 Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 10 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 11, a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 12, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 13 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 14, a fost avizat negativ cu majoritate de 
voturi de către membrii Comisiei.  

Cu privire la proiectul de lege prevăzut la pct. 15 în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 16, a fost avizat favorabil cu unanimitate 
de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 17, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
acestuia. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 18 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi avizarea negativă. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea pct. 9, în fond, al ordinii de zi. 
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Departamentului 

pentru Relaţia cu Parlamentul, doamna Georgeta Ionescu, secretar de stat, din partea  
Ministerului Justiţiei doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat, Violeta 
Belegante, consilier juridic şi Melinda Stoica, consilier juridic, din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat şi Irina Alexe, şef 
serviciu, iar din partea Patronatului Berarilor, domnul Nicu Spiridon, membru. 
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Au luat cuvântul pentru a-şi expune punctele de vedere, atât membrii  
Comisiei, cât şi invitaţii. 

 Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus dezbaterii 
şi apoi votului titlul legii, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Preambulul art. 1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei. 

Pct.. I, al art. 1, a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii 
Comisiei. 

Pct. II a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei, cu 
un amendament formulat de către domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, prin care, după 
poziţia 6 s - a introdus poziţia 61.  

Pct. III a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 
Pct. IV a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 
La pct. V, au fost formulate amendamente de către un grup de deputaţi 

aparţinând Grupului Parlamentar P.N.L., în sensul introducerii după poziţia 7 a poziţiilor 
8 – 12. Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au adoptat amendamentele. 

La pct. VI, cu unanimitate de voturi s – a adoptat amendamentul Comisiei 
privind reformularea poziţiei 4, celelalte poziţii nefiind modificate. 

Pct. VII a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei, 
în forma primită de la Senat. 

Pct. VIII a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei, 
în forma primită de la Senat. 

Pct. IX a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei, în 
forma primită de la Senat. 

La pct. X, a fost formulat un amendament de către Comisia juridică, în 
sensul introducerii poziţiei 4, după poziţia 3, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
După poziţia 4 s - au introdus poziţiile 5 – 9, conform amendamentelor formulate de 
domnii deputaţi Sorin Gabriel Zamfir şi Gheorghe Gabor care, de asemenea, au fost 
adoptate cu unanimitate de voturi. 

Pct. XI a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei, în 
forma primită de la Senat. 

Art. 2 a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei, în 
forma primită de la Senat. 

Supusă la vot, legea în ansamblul său a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. În acest sens se va întocmi raport favorabil cu amendamente admise. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea iniţiativei legislative prevăzută 
la pct. 6, în fond, al ordinii de zi. 

La această iniţiativă legislativă domnul deputat Andras Levente Mate a 
depus în scris o propunere de respingere. 

La dezbateri a participat, din partea iniţiatorilor, domnul senator Gheorghe 
Funar. 

Au luat cuvântul pentru a – şi exprima opiniile, în legătură cu această 
iniţiativă legislativă, domnii deputaţi Daniel Buda, Gheorghe Gabor, Cornel Ştirbeţ, 
Adrian Moisoiu, Augustin Zegrean, Andras Levente Mate, precum şi iniţiatorul.  
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Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus votului 
propunerea de respingere formulată. În urma votului exprimat, membrii Comisiei au 
hotărât cu majoritate de voturi (8 voturi pentru respingere şi 6 voturi împotrivă) 
respingerea. În acest sens se va întocmi raport de respingere. 

Cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism, prevăzut la pct. 8, în fond, al ordinii de zi, 
doamna secretar de stat Kibedi Katalin Barbara a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă ulterioară. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative 
prevăzută la pct. 5, în fond al ordinii de zi, referitoare la propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice.  

La dezbateri, a participat, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât, prin 
votul exprimat, respingerea iniţiativei, cu majoritate de voturi (8 voturi pentru respingere 
şi 7 voturi împotrivă). 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea pct. 7, în fond al ordinii de zi, referitor la 
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Comisia Comunităţilor 
Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul Anual de Finanţare 
2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti la 7 iulie 2005.  

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Mircea Alexandru, secretar de 
stat şi Irina Alexe, şef serviciu. 

După  dezbaterile care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât în urma 
votului exprimat (unanimitate) să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată. 

În continuarea lucrărilor Comisiei, doamna secretar de stat, Kibedi Katalin 
Barbara, la solicitarea domnilor deputaţi, a făcut unele precizări referitoare la 
completarea sau reînnoirea declaraţiilor de avere.  De asemenea, domnia sa, la cererea 
domnului deputat Petru Călian, a arătat că U.D.M.R. ca formaţiune politică este înscris 
încă din 1990, urmând să prezinte ulterior toate datele necesare. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi - a continuat lucrările, începând 
cu orele 1400, în şedinţă comună, cu membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport şi ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 
precum şi de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

La dezbateri, a participat din partea Guvernului României, domnul Attila 
Marko, secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice. 
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 Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă a dat citire 
Notei care a fost încheiată în urma şedinţei celor trei Birouri ale Comisiilor sesizate în 
fond cu dezbaterea acestui proiect de lege. 

Reprezentantul Guvernului a făcut o scurtă prezentare a proiectului de Lege 
privind statutul minorităţilor naţionale din România. 

Preşedinţii celor trei comisii sesizate în fond au prezentat o sinteză a 
dezbaterilor generale care au avut loc separat la fiecare comisie. 

          Înainte de a se trece la dezbaterea pe articole, avându - se în vedere că au 
fost formulate două propuneri din partea a două grupuri parlamentare de respingere a 
acestui proiect de lege, doamna Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele de şedinţă  a dat 
cuvântul domnului deputat Lucian Augustin Bolcaş pentru susţinerea amendamentului. 

Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a precizat că aşa cum a arătat şi 
Comisia de la Veneţia,  şi a recunoscut în alocuţiunea sa şi reprezentantul Guvernului, 
reglementările propuse prin proiectul de lege , reprezintă o situaţie nouă în legislaţia 
europeană. La ora actuală, în România există numeroase acte normative care se referă la 
situaţia minorităţilor naţionale protejând drepturile cetăţenilor români aparţinând altor 
naţionalităţi, în cele mai diverse domenii sau ipoteze.  

           Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a subliniat că punctul de vedere al 
Partidului România Mare este că în această ţară trăim împreună, iar această lege prin 
mecanismele pe care le instituie, este o lege a separaţiei etnice şi a segregaţiei. 
Discriminarea pozitivă, prin acest proiect de lege, poate deveni efectiv, discriminare şi 
segregaţie. De asemenea, domnul deputat consideră că fundamentul juridic greşit al 
acestei legi constă în faptul că preia filozofia maghiară a diferenţei între minorităţile 
naţionale şi minorităţile etnice şi este pentru prima dată când se încearcă implementarea 
acestor noţiuni preluate, din Constituţia Ungariei. Acordarea unor drepturi politice numai 
unei părţi din minorităţi în detrimentul altora, este inechitabil şi inacceptabil în limitele 
acestei legi. 

Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş a mai arătat că nu este împotriva 
unui statut al cetăţenilor români de altă naţionalitate decât cea română, dar consideră că 
acesta trebuie să fie construit pe bazele sănătoase ale dreptului românesc, care la originea 
sa este un drept european. Pentru aceste motive invocate solicită respingerea proiectului 
de lege. 

Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, a propus ca  procedură de 
vot, în cazul amendamentului iniţiat de cele două grupuri parlamentare vot secret.  

Domnul deputat Attila Varga, în cuvântul luat, a solicitat să aibă 
posibilitatea să contraargumenteze această propunere şi, de asemenea,  propune vot 
deschis. 

          Domnul deputat  Valeriu Tabără în numele Grupului parlamentar al 
Partidului Democrat a solicitat amânarea discuţiilor pe articole, datorită numărului mare 
de amendamente, pentru a putea să le analizeze pe acestea şi, respectiv, pe 
amendamentele care vor fi în continuare propuse la această lege.  

Domnul deputat Valer Dorneanu a precizat că nu este de acord cu 
propunerea de amânare a dezbaterilor pentru motivele învederate de domnul deputat 
Valeriu Tabără, întrucât componentele coaliţiei, componentele alianţei au avut timp să 
reflecteze şi să vină în faţa Parlamentului cu cea mai bună formulă. De asemenea, 
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consideră că acum  nu este momentul să se tergiverseze dezbaterile în comisii, ci mai 
degrabă Guvernul ar trebui să retragă acest proiect pentru a-l îmbunătăţii, în cazul în care 
consideră că este necesar.  

Domnul deputat Sergiu Andon a arătat că nu este de acord cu propunerea de 
amânare, întrucât această tergiversare nu este benefică, comisiile sesizate spre dezbatere 
în fond trebuie să – şi realizeze sarcina cu care au fost investite. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost respinsă cu 
majoritate de voturi (6 voturi pentru împotrivă, restul împotrivă). 

Ca atare lucrările comune au continuat cu expunerea domnului deputat Valer 
Dorneanu,  care a argumentat propunerea de respingere a proiectului de lege formulată de 
Grupul parlamentar al P.S.D. 

Domnul deputat a precizat că prin acest proiect de lege sunt depăşite însăşi 
standardele internaţionale în ceea ce priveşte definirea minorităţii. De altfel, în prezent, 
nu există o definire a minorităţii într-un document internaţional sau într-o Constituţie a 
unui stat european. Deci această lege excede multor standarde internaţionale, excede şi 
asupra a ceea ce se practică în organismele europene, ceea ce s-a adoptat în convenţiile 
internaţionale, în documentele internaţionale, cu privire la exercitarea unor drepturi 
colective. Acest proiect de lege loveşte şi în demnitatea naţională, pentru că prin foarte 
multe din prevederile sale se referă la asigurarea unor privilegii minorităţilor în 
detrimentul populaţiei româneşti, majoritare. 
 În proiect se mai vorbeşte de obligaţia statului de a asigura, de a finanţa, 
crearea unor instituţii culturale, unor instituţii mass-media, de către minorităţi. Statul nu 
subvenţionează nici organisme non-guvernamentale care aparţin populaţiei majoritare şi 
în general nu finanţează mass-media, nu finanţează televiziunea particulară sau radioul 
particular. Prin acest proiect se prevede obligaţia statului să asigure şi să sprijine 
financiar. 
 Domnul deputat a mai precizat că sunt lucruri care sunt la limita 
constituţionalităţii. Consideră că lucrurile cele mai grave, însă, se întâmplă în acea zonă 
care creează, în statul român, organisme paralele, organisme decizionale, în domeniul 
învăţământului, în domeniul culturii. În acest sens, este Consiliul Naţional al Autonomiei 
Culturale, care este un organism decizional cu puteri administrative paralele. În nici un 
stat nu se întâmplă aşa ceva. Chiar dacă şi în alte ţări, sunt reglementări în acest domeniu, 
cum este Austria, nici acolo însă nu se prevede că un astfel de consiliu ar avea atribuţii 
decizionale 
  Pentru toate aceste aspecte de fond, Grupul parlamentar al P.S.D. nu poate 
vota această lege fapt pentru care a propus respingerea ei, pentru a da posibilitate 
Guvernului, întâi să se pună de acord în Coaliţie cu toţi membrii acesteia, cu privire la 
structura legii, cu privire la conţinutul ei şi a veni cu o lege nouă, care să fie şi conformă 
cu legislaţia europeană în domeniu. Noul proiect ar trebui să întrunească aspiraţiile 
tuturor minorităţilor naţionale din România, să le dea posibilitatea să se manifeste în 
spiritul promovării respectului reciproc, al înţelegerii şi cooperării dintre toţi cetăţenii 
României, indiferent de identitatea etnică, culturală, lingvistico-religioasă. 

În continuare a luat cuvântul domnul deputat Attila Varga din partea 
Grupului parlamentar al U.D.M.R. 



 11

Domnul deputat Attila Varga admite că nu este un proiect perfect, dar există 
amendamente depuse, astfel că se poate lucra pe proiect pentru îmbunătăţirea acestuia. 
De asemenea, precizează că în România există o legislaţie consistentă, în domeniul 
protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale, dar consideră că nu este suficientă şi ca atare 
aceasta trebuie dezvoltată.  
             Domnul deputat Attila Varga a arătat că în prezent există un temei 
constituţional pentru a adopta o asemenea lege şi de asemenea,  un temei politic. În acest 
sens, a invocat dispoziţiile  art. 6 din Constituţie, care prevede recunoaşterea şi garantarea 
drepturilor privind persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, referitoare la 
dezvoltarea, exprimarea şi păstrarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase.  Acest temei constituţional trebuie consacrat şi materializat în alte acte 
normative sau chiar şi printr-o lege-cadru, cum este legea de faţă. 

Domnul deputat Attila Varga a mai subliniat şi faptul că însăşi Constituţia 
face vorbire de o asemenea lege, şi anume, în rândul legilor organice, la art. 73 alin. 3 lit. 
r), unde se precizează că statutul minorităţilor naţionale din România face parte din 
categoria legilor organice. 
  Domnul deputat Attila Varga a precizat că există şi un temei politic, şi 
anume, există un program de guvernare care prevede elaborarea de către Parlament a unei 
legi privind statutul minorităţilor naţionale, care să cuprindă anumite forme de autonomii 
culturale.  Este adevărat că în standardele internaţionale, în domeniul drepturilor omului 
se  formulează anumite nivele minime, care trebuie respectate, dar nu se prevede 
interzicerea depăşirii acestor limite. De asemenea, consideră că în România situaţia 
minorităţilor naţionale este suficient de particulară, pentru a merita o abordare serioasă, 
dar specifică acestei situaţii. 
  În concluzie, domnul deputat Attila Varga, a precizat că un astfel de proiect 
de lege este util şi ca atare susţine adoptarea lui. 
  Întrucât timpul alocat şedinţei a fost epuizat preşedintele de şedinţă a 
declarat lucrările încheiate, urmând ca punctele de pe ordinea de zi care nu au fost 
dezbătute să fie amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 
 
 


