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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 09 noiembrie 2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, 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 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunităţi de
enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în ţară

2. Propunerea legislativă privind regimul activităţii de lobby
3. Propunerea legislativă privind protecţia persoanei private
4. Propunerea legislativă pentru definirea corespondenţei şi asigurarea

confidenţialităţii
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 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de  cult   cu   venituri   mici   sau  fără   venituri,   ale  micilor comunităţi de
enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în ţară, la care
dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie stabilirea unor forme de sprijin financiar

pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ai micilor comunităţi
de enoriaşi în dispersare aparţinând unităţilor de cult oficial recunoscute în ţară.

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

propuneri de fond şi de tehnică legislativă.

GUEST



• Guvernul, prin punctul de vedere exprimat în scris, nu susţine adoptarea
iniţiativei legislative, considerând că în forma prezentată se suprapune cu
reglementările existente în domeniu, iar în conformitate cu Nomenclatorul
privind clasificarea ocupaţiilor din România nu există denumirea de asistent
pastoral.

• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 octombrie 2004.
Înscris la cuvânt, dl deputat Varga Attila a subliniat faptul că deşi

există probleme de coerenţă de text, precum şi greşeli de tehnică legislativă, este
bine să acordăm un aviz favorabil, deoarece comisia sesizată în fond, care este
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, poate opera modificările respective şi,
astfel, raportul să fie întocmit înainte de discutarea bugetului.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, la rândul său, a propus
acordarea unui aviz favorabil, cu modificarea titlului în sensul eliminării ultimei
părţi. Titlul urmează să sune astfel: “Lege privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri”. Propunerea a
fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Tot un aviz favorabil a propus şi dl deputat Cherescu Pavel.
Dl preşedinte Nicolae Păun  consideră că problema este puţin cam

delicată, în sensul că este greu de crezut că această comisie, care este sesizată pe
fond, va reface tot textul legii. Cel mult ea poate să dea un aviz favorabil în ceea ce
priveşte alocarea sumelor. Drept pentru care, domnia sa se va abţine de la vot.

Proiectul de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi şi o abţinere.
S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind regimul activităţii de lobby, la care dl preşedinte
Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea regimului activităţilor de

lobby, care constau în susţinerea şi promovarea de către intermediari
specializaţi, persoane fizice sau juridice, române sau străine, reprezentate legal
în România, a drepturilor, opiniilor şi intereselor colective unor grupuri de
interes în scopul promovării, administrării sau executării unui program sau unei
politici ori al iniţierii, adoptării, modificării sau abrogării de către autorităţile
administraţiei publice a actelor normative.

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

observaţii şi propuneri de modificare pentru conformitate cu cerinţele normelor
de tehnică legislativă, în raport de care iniţiatorul ar trebui să refacă iniţiativa
legislativă în mare parte.

• Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată.
• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21 octombrie 2004.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz negativ.
Supusă votului, propunerea a întrunit două voturi împotrivă şi restul pentru.



S-a trecut la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind protecţia persoanei private, la care dl preşedinte
Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră

decizională
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor reguli prin

care persoana privată, fizică sau juridică, să fie apărată în faţa funcţionarului
public şi a instituţiilor publice

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

observaţii şi propuneri, de fond şi de tehnică legislativă, pentru care iniţiatorul
ar trebui să modifice aproape total textul iniţial

• Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative cu motivarea că o serie din
dispoziţiile cuprinse în textul acesteia au deja o reglementare, iar altele
contravin legii fundamentale

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21 octombrie 2004.
Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus acordarea unui aviz

de respingere, menţionând că nu vede temeiul său, deoarece există şi alte legi – aşa
cum bine a observat şi Consiliul Legislativ, prin care această problemă este
reglementată şi soluţionată.

Supusă votului, propunerea de respingere a întrunit majoritate de
voturi şi o abţinere.

S-a trecut la examinarea punctului 4 înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru definirea corespondenţei şi asigurarea
confidenţialităţii, la care dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie definirea corespondenţei şi asigurarea

confidenţialităţii, în fapt reglementarea serviciilor de transmitere a
corespondenţei.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
• Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, întrucât obiectul

acesteia este deja reglementat în Legea nr.642/2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale.

• Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată, pentru
a nu se crea paralelisme cu actele normative existente în materie.

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21 octombrie 2004.
Înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, citând

paragraful ultim de la punctul 2 din avizul Consiliului Legislativ: “propunerea
legislativă nu numai că nu a eliminat vreun gol legislativ, dar ar crea paralelisme în
reglementare şi chiar reglementări contradictorii, aspecte care, în procesul de
legiferare, trebuie evitate, astfel cum prevăd dispoziţiile art.14 din Legea 24/2000
privind normele de tehnică legislativă, pentru eliberarea actelor normative”,



propune un aviz de respingere, cu care membrii comisiei au fost de acord cu
unanimitate de voturi.

După epuizarea ordinii de zi, dl preşedinte Nicolae Păun a adus la
cunoştinţa membrilor comisiei că în cursul zilei a mai fost primit un proiect de lege,
în procedură de urgenţă, având ca dată de depunere a raportului, 11 noiembrie
2004, având titulatura: “Proiect de Lege privind protecţia personalului din
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări
ale legii”.

La acest proiect de lege, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de
precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă; Camera

Deputaţilor este Cameră decizională.
• Proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecţia personalului din

autorităţile şi instituţiile publice care semnalează încălcări ale legii de către
persoane cu funcţii de execuţie şi conducere din cadrul acestora.

• Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.

• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 octombrie 2004.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus un aviz favorabil, cu care
membrii comisiei au fost de acord cu majoritate de voturi, înregistrându-se două
voturi împotrivă şi două abţineri.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

     Deputat   Şef cabinet
 Nicolae Păun Chisnăr Atena
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