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Proces-verbal  
al şedinţei comisiei din data de 7decembrie 2005  

 
 
La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, unicul absent fiind 

domnul deputat Albu Gheorghe care face parte din Biroul Permanent, Grupul 
parlamentar al Partidului Democrat. Domnul Călin Popescu Tăriceanu din Grupul 
PNL, care este membru al Guvernului,  a fost reprezentat, pe bază de delegaţie, de 
către doamna deputat Monica-Mihaela Ştirbu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 
comisiei, care, în deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi, care are 
înscrise următoarele puncte: 
   
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”.  

2. Propunerea legislativă privind modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

4. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul veridicităţii 
acestora. 

5. 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. 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor 
acestora şi pietrelor preţioase în România.  

7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R. 

8. 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. 

9.  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.  

 Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 La pct.1, înscris pe ordinea de zi, “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”, domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiatori: Deputaţii Lavinia Şandru, Aurelian Pavelescu, Cozmin Guşă – 
PIN.  

• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Obiectul de reglementare îl constituie interzicerea accesului la demnităţi şi 

funcţii publice pentru o perioadă de 10 ani a persoanelor care au făcut parte 
din nomenclatura comunistă.  

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
• Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă ale cărei 

dispoziţii contravin ordinii constituţionale a statului român şi normelor de 
drept internaţional care garantează respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului.  

• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma prezentată 
întrucât unele din dispoziţii sunt neconstituţionale, altele sunt contradictorii 
şi pot crea dificultăţi în aplicare.  

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 17 noiembrie 2005. 
Membrii comisiei au fost de acord cu unanimitate de voturi ca proiectul de 

lege să primească un aviz negativ. 
S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de 

zi,“Propunerea legislativă privind modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice”. 

Domnul preşedinte a făcut o serie de precizări: 
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• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 



• Iniţiator: deputaţii Adrian Moisoiu, Paul Magheru şi Costache Mircea.  
• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit.c) 

din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
în sensul ca de prevederile legii să beneficieze şi persoana care s-a născut 
într-o astfel de familie în această perioadă.  

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând că iniţiatorii 

nu indică sursa de acoperire a influenţelor financiare suplimentare   care ar 
rezulta din extinderea drepturilor acordate, iar în prezent aceste persoane 
beneficiază de drepturi, dacă se încadrează în anumite condiţii prevăzute de 
lege .  

• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Proiectul de lege a primit un aviz cu unanimitate de voturi. 
S-a trecut la examinarea următorului punct al ordinii de zi: “Pct. 3 –  
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 
Domnul preşedinte a făcut o serie de precizări: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiator: senatori  şi deputaţi PRM.  
• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.33 din 

Legii nr.43/2003 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale întrucât acest text de lege a fost înscris pentru a asigura în mod 
artificial temeiul legal finanţării UDMR, care nu este partid politic. 

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând că 

dispoziţiile art.33 din lege dau expresie principiului egalităţii şi 
nediscriminării consfinţit de Constituţia româniei şi în concordanţă cu 
prevederile legii electorale. 

• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Membrii comisiei au decis cu unanimitate de voturi să acorde un aviz 

negativ acestei propuneri legislative. 
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S-a trecut la examinarea următorului punct de pe ordinea de zi: “Propunerea 
legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul veridicităţii acestora”, la care 
domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiator: senator dr.Corneliu Vadim Tudor  şi deputaţii av.Lucian Bolcaş, 
Corneliu Ciontu şi Anghel Stanciu.  

• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect crearea unui nou cadru legislativ în 

materia declaraţiilor de avere şi a controlului veridicităţii acestora 
• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând că noua 

reglementare nu rezolvă multe din aspectele existente în legislaţia în 
materie şi că se impune o modificare profundă a întregii instituţii a 
controlului declaraţiilor de avere, ceea ce se va realiza printr-un proiect de 
act normativ aflat în lucru la Ministerul Justiţiei.  

• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Membrii comisiei au hotărât să acorde un aviz de respingere cu unanimitate 

de voturi. 
S-a trecut la examinarea punctului 5 de pe ordinea de zi: “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”, la care domnul 
preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiatori: senatori PRM.  
• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.501/2002, atât în sensul prelungirii termenului 
de folosinţă de care beneficiază actualii utilizatori ai imobilelor retrocedate 
cultelor religioase, de la 5 ani la 10 ani, cât şi al restituirii cheltuielilor 
ocazionate de îmbunătăţirile aduse imobilului retrocedat.  

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând, printre 

altele, că Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
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justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente a soluţionat şi aspectele ridicate 
de iniţiatori în iniţiativa legislativă de faţă. 

• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Proiectul de lege a primit un aviz de respingere cu unanimitate de voturi. 
S-a trecut la examinarea punctului 6 de pe ordinea de zi: “Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor 
preţioase în România”, la care domnul Nicolae Păun, preşedintele Comisiei a 
făcut o serie de precizări:  

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în 
România, în sensul prevederii în lege a termenului şi condiţiilor de lichidare 
a stocurilor, pentru a nu se ajunge la interpretări echivoce.  

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă. 
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând că o 

consacrare implicită a suspendării legale de drept a executării actului 
administrativ ar putea încuraja exercitarea cu rea-credinţă a accesului la 
justiţie, în scopul amânării executării actului administrativ.  

• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi acordarea unui aviz 

favorabil acestui proiect de lege.  
S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: “Propunerea 

legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii nr.88/2004 privind 
pensiile I.O.V.R”. 

Domnul Nicolae Păun a făcut şi pe marginea acestui proiect de lege o serie 
de precizări: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiator: senatori PRM.  
• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. în sensul majorării atât a sumei fixe pe 
care o primesc beneficiarii ei cât şi a drepturilor pe care le primesc 
accidentaţii de război în afara serviciului ordonat. 

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice 
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• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 
şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă. 

• Consiliul Economic şi Social avizează negativ propunerea legislativă pe 
care o consideră inechitabilă şi imorală din punct de vedere al egalizării 
cuantumurilor pensiilor pentru cea de-a doua categorie de beneficiari, 
respectiv accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care nu şi-au 
dobândit afecţiunile pe câmpul de luptă ca invalizii de război.  

• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând că majorarea 
cuantumului se poate face nu neapărat prin amendarea legii, ci printr-o 
hotărâre a Guvernului; de asemenea, iniţiatorii nu indică sursa de finanţare, 
conform legii, ş.a. 

• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Având în vedere numărul mic de veterani de război rămas şi care au pensii 

foarte mici, membrii comisiei au hotărât să acorde un aviz favorabil cu majoritate 
de voturi şi o abţinere.  

S-a trecut la examinarea penultimului punct înscris pe ordinea de zi: 
“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”, la 
care domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:. 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiator: senatorii Gheorghe Funar, Verginia Vedinaş şi Liviu Doru 
Bindea.  

• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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.  

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

de fond, în sensul că soluţiile propuse în proiect nu sunt în concordanţă cu 
structura dispoziţiilor din cuprinsul Legii nr.161/2003 şi nu sunt corelate cu 
reglementările din alte acte normative, referitoare la statutul aleşilor locali, 
funcţionarii publici, membrii cabinetului demnitarului, etc; de asemenea se 
formulează observaţii şi  propuneri de modificare a textului conform 
normelor de tehnică legislativă.  

• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative motivând că obiectul 
de reglementare al propunerii legislative se regăseşte în proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 iniţiat de Guvernul 
României, proiect care a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi aflat în 
dezbatere la Senat .  
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• Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
Proiectul de lege a primit un aviz negativ cu unanimitate de voturi. 
S-a trecut la examinarea ultimului punct de pe ordinea de zi: “Pct.9 - 

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”, la care domnul 
preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:  

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată. 

• Iniţiator: deputat Slavomir Gvozdenovici.  
• Termenul de depunere a raportului: 15 decembrie 2005. 
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii învăţământului în sensul creării unui cadru eficient de 
funcţionare a instituţiilor preşcolare şi şcolare în care procesul de 
învăţământ se desfăşoară în limba maternă. 

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii 

şi propuneri de modificare conform normelor de tehnică legislativă şi cu 
sugestia de a se reanaliza dispoziţia referitoare la recunoaşterea “automată” 
a atestatelor obţinute de cadrele didactice din ţara de origine în sensul ca 
aceste atestate să fie recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
în condiţiile legii. 
Proiectul de lege a primit cu majoritate de voturi un aviz de respingere. 
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat 

închise lucrările şedinţei. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisnăr 
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