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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 21 aprilie  2004

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al  PSD,  şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical.

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 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi

Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti
la 23 octombrie

2. Propunerea legislativă privind completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.9/2004 pentru completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.130/1996 privind
contractul colectiv de muncă.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la
23 octombrie, la care dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz, Camera Deputaţilor este prima

Cameră sesizată.
• Obiectul de reglementare îl constituie ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat
la Bucureşti la 23 octombrie 2003, în conformitate cu angajamentele asumate de
ţara noastră ca urmare a eliminării regimului de vize pentru spaţiul Schengen.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege cu observaţii şi

propuneri de fond.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus acordarea unui aviz
favorabil, aviz cu care membrii comisiei au fost de acord în unanimitate.

GUEST



S-a trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, la
care dl preşdinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz, Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie completarea Legii cetăţeniei române

nr.21/1991, în sensul extinderii aplicării dispoziţiilor art.101 şi faţă de alte
categorii de persoane care pot redobândi sau cărora li se poate acorda cetăţenia
română.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 1 aprilie 2004.
• Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea propunerii

legislative, considerând că textul actual al legii cuprinde prevederi referitoare şi
la categoriile de persoane la care se referă iniţiatorii în propunerea legislativă.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, considerând că legea a
suferit în decursul timpului foarte multe modificări, la ora actuală fiind deosebit de
stufoasă, a propus respingerea proiectului de lege.

Avizul negativ a fost votat cu 2 abţineri şi 11 voturi pentru.
S-a trecut la dezbaterea ultimului punct înscris pe ordinea de zi,

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2004
pentru completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv
de muncă.

Dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă, Camera

Deputaţilor fiind Cameră decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie completarea art.26 alin.(2) din Legea

nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă cu o nouă literă c), în
conformitate cu care contractul colectiv de muncă se va înregistra fără
semnătura reprezentanţilor tuturor părţilor şi în situaţia în care reprezentanţii
părţilor la negociere, care nu au semnat contractul colectiv de muncă, reprezintă
1/3 din numărul salariaţilor unităţii, sub 7% din efectivul salariaţilor din ramura
respectivă sau sub 5% din efectivul salariaţilor din economia naţională, după
caz.

• În raport de obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.

• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 8 aprilie 2004.

Membrii comisiei, la propunerea dlui deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang, au acordat un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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