
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale   
    
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 7 octombrie 2005  

 
     La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Călin 
Popescu Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru al Guvernului şi domnul Albu Gheorghe care 
face parte din Biroul Permanent. 

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

1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.III din Ordonanţa Guvernului 
nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a 
regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice.  

2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aflate în 
administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională . 

S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea art.III din Ordonanţa Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de 
perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor 
scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice la care domnul preşedinte a făcut o serie de 
precizări:  
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
• Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea art.III din Ordonanţa 

Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, 
precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor 
publice, în sensul instituirii unor dispoziţii conform cărora valorificarea bunurilor cuprinse în 
patrimoniul cultural naţional mobil aflate în patrimoniul instituţiilor publice, scoase din 
funcţiune potrivit reglementărilor legale în vigoare şi care nu mai sunt necesare instituţiilor care 
le au în administrare, să se efectueze prin transmiterea cu titlu gratuit la Ministerul Culturii şi 
Cultelor pentru a fi repartizate, după caz, instituţiilor specializate sau unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase din România, pe bază de proces-verbal de predare-primire.  

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. 
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• Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 22 septembrie 2005.  
Domnul deputat Ioan Aurel Rus, considerând această completare a art.3 din ordonanţă 

binevenită a propus acordarea unui aviz favorabil, propunere cu care membrii comisiei au fost de 
acord în unanimitate.  

S-a trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la 
valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la care domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut de 
asemenea, o serie de precizări:  

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
• Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în 
administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în sensul 
instituirii unor dispoziţii conform cărora valorificarea bunurilor care fac obiectul ordonanţei să 
fie făcută, prin transmiterea fără plată, şi către unităţile de cult ale cultelor religioase recunoscute 
din România.  

• 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 22 septembrie 2005.  

       Considerând că această modificare vine să completeze Ordonanţa Guvernului nr.19/1999, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus a propus acordarea unui aviz favorabil cu care membrii 
comisiei au fost de acord în unanimitate.  

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

  
 
 
                                           PREŞEDINTE, 
                                             
 
                                             Nicolae Păun 
                           

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisnăr 
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