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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 16.02.2006 
Nr. 31/139 

 
SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 
 zilele de 14 - 16 februarie 2006 

    
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a desfăşurat  lucrările în ziua de 14 februarie 2006, la şedinţa Comisiei fiind 
prezenţi următorii  domni deputaţi: Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, 
George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, Mirela Elena Adomnicăi, Lucian Augustin 
Bolcaş, Daniel Buda, Petru Călian, Traian Dobre, Dumitrescu Liana, Gheorghe 
Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Andras Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan 
Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu şi Augustin Zegrean,  din totalul de 25 de  
membrii ai Comisiei.  

În ziua de 15 februarie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Florina Ruxandra Jipa, 
Mirela Elena Adomnicăi, Daniel Buda, Petru Călian, Liviu Bogdan Ciucă, Traian 
Dobre, Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru,  Andras 
Levente Mate, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş, Dragoş Ujeniuc, Petre Ungureanu,  
Augustin Zegrean şi Paul Magheru în locul domnului deputat Lucian Augustin 
Bolcaş,  din totalul de 25 de  membrii ai Comisiei.  

În ziua de 16 februarie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Sergiu Andon, Florin Iordache, Cornel Ştirbeţ, George Băeşu, Mirela Elena 
Adomnicăi, Daniel Buda, Petru Călian,  Traian Dobre, Cristian Sorin  Dumitrescu, 
Liana Dumitrescu, Gheorghe Gabor, Ion Gonţea, Mircea Grosaru, Dragoş Ujeniuc, 
Petre Ungurean, Augustin Zegrean şi domnii deputaţi Marton Arpad în locul 
domnului Andras Levente Mate şi doamna deputat Toma Florentina în locul 
domnului deputat Gheorghe Sârb, din totalul de 25 de  membrii ai Comisiei.  

 Au fost absenţi la lucrările şedinţei în ziua de 14 februarie 2006: Buda 
Ioan, Liviu Bogdan Ciucă, Cristian Sorin  Dumitrescu, Victor Viorel Ponta şi Gabriel 
Sorin Zamfir.  

În ziua de 15 februarie 2006 au fost absenţă: Lucian Augustin Bolcaş, 
Ioan Buda, Cristian Sorin  Dumitrescu,  Victor Viorel Ponta şi Gabriel Sorin Zamfir.     
În ziua de 16 februarie 2006 au fost absenţi: Florina Ruxandra Jipa, Lucian 
Augustin Bolcaş, Ioan Buda, Liviu Bogdan Ciucă, Andras Levente Mate, Victor 
Viorel Ponta, Gheorghe Sârb, Ioan Timiş şi Gabriel Sorin Zamfir.   

Lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost conduse 
alternativ de domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei şi de domnii 
deputaţi Cornel Ştirbeţ, vicepreşedinte şi Florin Iordache, vicepreşedinte.  

Flori
Original



 2

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
     
  I. IN FOND: 

1. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  
(P.L.X. – 502/2005) - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  învăţământ, ştiinţă şi tineret. 

 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare 
"Gojdu", semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005 (P.L.x 1/2006) – procedură de 
urgenţă.        

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din 
Codul de procedură penală (P.l.x 671/2005) – procedură de urgenţă. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (P.L.x 
647/2005). 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi (P.L.x 24/2006).  

6. Proiectul de Lege privind procedura insolvenţei (P.L.x 23/2006) - 
şedinţă  comună cu Comisia pentru politică economică. 

7. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 aprilie - "Ziua 
Naţională a Romilor" (nr. P.L.x - 628/2005) - şedinţă comună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.                            

8. Proiectul de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor (P.L.x 25/2006) - şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Uniunea Latină, privind înfiinţarea unui Birou al Uniunii Latine la 
Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, 
semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005 (P.L.x – 48/2006) - procedură de urgenţă. 

10. Proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (P.L.x – 538/2005) – restituit 
pentru raport suplimentar. 

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru 
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947 (P.L.x – 623/2005) - restituit pentru raport suplimentar. 

 
                                                                                                                                    
II. ÎN AVIZARE: 
1. Propunerea legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de 

calamităţi naturale în agricultură (P.L.x – 672/2005) – procedură de urgenţă. 
2. Proiectul de Lege privind Codul vamal al României (nr. P.L.x. 

688/2005). – procedură de urgenţă. 
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996  (nr. P.L.x. 26/2006) – procedură de 
urgenţă. 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (P.l.x 
– 656/2005).  

5. Propunerea legislativă privind uniformele şcolare (P.l.x – 657/2005).  
6. Propunerea legislativă privind rezolvarea situaţiei terenurilor cu 

destinaţii speciale  (P.l.x 658/2005).   
7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 privind 

bursele private  (P.l.x 659/2005).        
8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 

privind rezervele de stat  (P.L.x – 673/2005).          
9. Proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la 

teatru, opera, operată şi filarmonică pentru elevi şi studenţi  ( P.L.x. 674/2005).  
10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare  (nr. P.L.x. 675/2005).     

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.19/17.03.2000, cu modificările şi completările ulterioare  (P.L.x. 6762005).    

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  (nr. 
P.L.x. 677/2005).                     
  13. Propunerea legislativă privind achiziţionarea unor bărci cu motor în 
localităţile care au avut de suferit în urma inundaţiilor (nr. P.L.x. 678/2005).                 

14.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare  
(P.L.x – 679/2005).               

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea 
nr.18/1991 privind fondul funciar (nr. P.L.x. 680/2005).  

16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale      ( P.L.x. 
681/2005).  

17. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.32/2000 privind 
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (nr. P.L.x. 682/2005).  

18. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice (nr. P.L.x. 683/2005).  

19. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului (nr. P.L.x. 684/2005) 

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.140/2005 privind 
aprobarea O.U.G. nr.20/2005 pentru modificarea O.U.G. nr.195/2001 privind 
asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli 
de sport  (nr. P.L.x. 685/2005).  
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21. Propunerea legislativă privind diminuarea riscului de inundaţii   (nr. 
P.L.x. 686/2005). 

22. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea 
fondului funciar republicată (nr. P.L.x. 687/2005).  

23. Proiectul de Lege privind trecerea Ansamblului Folcloric Rapsodia 
Călimanilor din Municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în subordinea Ministerului 
Culturii şi Cultelor (nr. P.L.x. 689/2005).  

24. Propunerea legislativă privind informarea publicului spectator 
asupra modalităţii de interpretare "play-back" de către solistii vocali în timpul 
spectacolelor (nr. P.L.x. 690/2005).  

25. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi a unor instituţii publice (nr. P.L.x. 28/2006).  

26. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală  (nr. 
P.L.x. 29/2006).  

27. Proiectul de Lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe 
Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură perfecţionarea 
pregătirii profesionale pentru administraţia publică (nr. P.L.x. 30/2006).  

28. Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor 
de creşă (nr. P.L.x. 31/2006).  

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (P.L.x 
– 46/2006) – procedură de urgenţă. 

30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural 
Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, 
semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005 (P.L.x – 47/2006) – procedură de urgenţă. 

31. Proiectul Legii – cadru a descentralizării (P.L.x – 51/2006) – 
procedură de urgenţă. 

32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi competarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (P.L.x – 52/2006) – procedură de urgenţă. 
 
 

III. DIVERSE: 
1. Examinarea solicitării domnului deputat Cristian Silviu Buşoi 

privind  cumulul  calităţii de deputat cu  funcţia de  medic (nr. 42BP/2006). 
2. 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.    

3. Informare privind Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 
prima sesiune ordinară a anului 2006 şi Programul legislativ al Guvernului pe anul 
2006 (Nr. 51/359/2006).        
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 Pentru şedinţa  comună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări a Senatului din ziua de  16 februarie 2006, ora 1400 , la „Sala 
Nicolae Iorga”: 

1. - Nota  referitoare la  poziţia Autorităţii Electorale Permanente, faţă 
de cele exprimate în conţinutul „Punctului de vedere comun” al Comisiilor juridice 
ale celor două Camere; 

    - Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale – 2004 ;  

    - Sesizarea din partea vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale 
Permanente.  

 2. Examinarea Rapoartelor de activitate pe anii 2003 şi 2004 ale 
C.N.S.A.S, precum şi a Raportului referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi, potrivit Legii nr.187/1999 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, în 
perioada 13 martie 2000 - 31 mai 2002.    

3.  Scrisorile grupurilor parlamentare ale PSD şi PRM din Senat, 
precum şi scrisoarea doamnei deputat Lavinia Şandru, referitoare la declaraţiile 
domnului senator Gyorgy Frunda. 

4. Nota privind aplicarea prevederilor Legii nr. 29/2000 şi Legii nr. 
221/2004 privind semnul onorific Vulturul României – prin care se solicită 
elaborarea unui  proiect de regulament privind condiţiile de organizare a sărbătoririi 
Zilei Semnului onorific şi condiţiile de conferire a Semnului onorific Vulturul 
României . 
  5.  Scrisoarea Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la începerea urmăririi penale împotriva a doi 
membrii ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare – şedinţă comună şi cu 
membrii Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale 
Parlamentului 
   
 

          Şedinţa Comisiei juridice a început în ziua de 14 februarie 2006, cu 
examinarea pct. 1, în fond, al ordinii de zi, referitor la proiectul de Lege privind 
statutul minorităţilor naţionale din România, în şedinţă comună cu Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru  
învăţământ, ştiinţă şi tineret. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Nicolae 
Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

Domnul deputat Daniel Buda a arătat că art.73 din Constituţia României, 
face referiri la statutul minorităţilor, unde se prevede clar că este vorba de statul 
minorităţilor naţionale din România, nefiind justificată precizarea la titlul legii: 
“Statutul cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România”, întrucât această 
lege se adresează cetăţenilor români şi nu altor persoane. De asemenea, a mai 
precizat faptul că Grupul parlamentar PD susţine varianta Guvernului. 
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   Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a precizat că 
parlamentarii conservatori susţin redactarea iniţiatorului pentru titlu. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
amendamentul la titlu propus de către domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, care 
a fost respins în urma votului exprimat (9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 10 
abţineri). Al doilea amendament supus votului a fost amendamentul formulat de către 
domnul deputat Adrian Moisoiu „Lege privind obţinerea autonomiei culturale şi 
teritoriale pe criterii etnice şi de sfidare a Constituţiei României.” Domnul Paul 
Magheru a susţinut amendamentul, precizând că este o formulare ironic-amară a 
esenţei Legii statutului minorităţilor naţionale. Supus la vot acest amendament a fost 
repins (1 vot pentru, 8 abţineri şi 40 de voturi împotrivă). Amendamentul formulat de 
către domnii deputaţi Florin Iordache şi Valer Dorneanu „Lege privind statul 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România”, în urma votului 
exprimat, a fost, de asemenea, respins cu majoritate de voturi (20 de voturi pentru, 28 
de voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
titlul formulat de către Guvernul României, respectiv “Lege privind statutul 
minorităţilor naţionale din România”, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (28 
de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului titlul  Capitolul I “Dispoziţii generale”. În urma votului 
exprimat, s-a hotărât adoptarea cu majoritate de voturi (29 de voturi pentru şi 20 de 
abţineri). 

Lucrările şedinţei au continuat cu dezbateri referitoare la articolul 1 al 
proiectului de lege. 

Domnul deputat Sergiu Andon a arătat că este o legătură foarte strânsă 
între art. 1 şi titlu, motiv pentru care susţine adoptarea acestuia. 

 Domnul deputat Augustin Lucian Bolcaş a precizat că formulează un 
amendament, astfel: „Prezenta lege reglementează statutul juridic al cetăţenilor 
români aparţinând minorităţilor naţionale din România”, ca o consecinţă a 
amendamentului de la titlu, în condiţiile exercitării drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute de Constituţia României. Această precizare este necesară, deoarece statutul 
există numai ca să reglementeze nişte raporturi juridice. Ori, singurele raporturi 
juridice pe care le poate reglementa, sunt suma de drepturi şi obligaţii constituţionale 
care se exercită în dezvoltarea lor. De abia prin această precizare din art.1, Legea 
privind statutul minorităţilor capătă consistenţă şi un adevărat obiect juridic. Prin 
aceasta se reglementează drepturi şi obligaţii, astfel cum sunt prevăzute în 
Constituţie.  

Domnul deputat Nicolae Păun a supus votului amendamentul formulat 
de către domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, care a fost respins cu majoritate de 
voturi (19 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă şi 1 abţinere). 

Supus la vot amendamentul formulat de către domnul deputat Adrian 
Moisoiu, „Prezenta lege reglementează încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în România de către minorităţile naţionale şi acordă 
privilegii minorităţii maghiare”, a fost de asemenea, respins cu majoritate de voturi  
(2 voturi pentru, 37 de voturi împotrivă şi 8 abţineri).  
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Amendamentul formulat de către domnii deputaţi Florin Iordache şi 
Valer Dorneanu, „Prezenta lege reglementează statutul juridic al persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale din România”, a fost respins cu majoritate de 
voturi ( 21de voturi pentru, 26 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Nicolae Păun a supus votului forma art. 1, prezentată 
de către Guvern  , care este a fost adoptată cu majoritate de voturi ( 28 voturi pentru, 
18 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Domnul deputat Nicolae Păun a supus dezbaterii membrilor Comisiilor 
reunite textul art. 2. 

Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, în cuvântul luat a precizat că 
formulează amendament de eliminare a acestui articol. 

Domnul deputat Petru Călian, a arătat că este necesar să fie eliminat 
acest articol deoarece este neconstituţional.  

Domnul Marko Attila, reprezentantul Guvernului a arătat că nu se poate 
contesta contribuţia nici unei minorităţi din România, atât la dezvoltarea societăţii 
româneşti în ansamblu, dar nici la dezvoltarea statală din România.  

Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a subliniat că acest 
articol este foarte important şi din acest motiv solicită ca împreună cu colegii din 
Grupul Partidului Conservator să se consulte asupra amendamentelor depuse, precum 
şi cu colegii din coaliţie. Ca atare propune trecerea peste acest articol 2, urmând ca 
acesta să fie dezbătut cu punctele de vedere mai bine cristalizate într-o şedinţă 
ulterioară. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus modificarea textului art. 2 
astfel: “Minorităţile naţionale recunosc că sunt factori constitutivi ai statului naţional 
român, suveran şi independent, unitar şi indivizibil” . 

 Domnul deputat Paul Magheru a propus, de asemenea, prorogarea 
dezbaterii acestui articol, pentru a se da posibilitatea pregătirii mai bine pentru 
articolele care urmează. 

 Domnii deputaţi Daniel Buda şi Ioan Aurel Rus, în cuvântul luat, au 
precizat că susţin cererea formulată de domnul preşedinte Sergiu Andon, deoarece nu 
se doreşte blocarea acestui proiect de lege. 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş, a subliniat că art. 2 nu se 
poate discuta fără art. 3, fiind necesară prorogarea dezbaterilor atât pentru art. 2, cât 
şi pentru art. 3. 

  Domnul deputat Nicolae Păun, a supus votului propunerea de 
prorogare formulată,care a fost adoptată cu majoritate de voturi (42 de voturi pentru, 
1 vot împotrivă şi 4 abţineri).                

Domnul deputat Nicolae Păun, a supus votului propunerea de sistare a 
lucărilor şedinţei comune, formulată de către domnul deputat Anghel Stanciu, care a 
fost respinsă cu majoritate de voturi ( 21 de voturi pentru, 25 de  voturi împotrivă şi 1 
abţinere). 

Domnii deputaţi Ioan Aurel Rus, Valeriu Tabără  şi doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu au precizat că art.2 este legat de art.3, fiind necesară prorogarea 
dezbaterilor şi pentru art.3.   

Supusă la vot propunerea formulată de prorogare a dezbaterilor  art. 3, a 
fost adoptată cu majoritate de voturi (24 de voturi pentru şi 22 de voturi împotrivă). 
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Domnul deputat Anghel Stanciu, susţinut şi de domnul deputat Lucian 
Augustin Bolcaş, a arătat că  a propus suspendarea discuţiilor şi prorogarea 
dezbaterilor tuturor articolelor până la şedinţa viitoare, deoarece la art. 4, ca şi la art. 
3, se vorbeşte despre persoanele aparţinând minorităţilor naţionale. Dacă nu este o 
definiţie a minorităţilor, nu se pote discuta despre existenţa sau inexistenţa unei 
comunităţi ca o colectivitate juridic recunoscută a unui grup de persoane constituit 
după anumite criterii prevăzute la art. 2 sau 3. 

Domnul deputat Nicolae Păun, a supus votului propunerea de 
prorogarea dezbaterilor la art. 4, care a fost respinsă cu majoritate de voturi (20 de 
voturi pentru,26 de voturi împotrivă şi 1 abţinere).  

Supusă la vot propunerea de sistare a lucrărilor până la următoarea 
şedinţă, a fost respinsă cu majoritate de voturi (24 de voturi pentru şi 26 de voturi 
împotrivă). 

Domnul deputat Sergiu Andon, în cuvântul luat, a formulat un 
amendament referitor la art. 4 alin.(1): “Apartenenţa la o minoritate naţională se 
exprimă liber, neîngrădit şi individual, de oricare cetăţean cu capacitate de exerciţiu 
deplină, sau de către persoanele fără capacitate de exerciţiu, prin reprezentanţi 
legali”.  

Domnul deputat Attila Varga, a arătat că este necesară definirea 
termenului de minoritate naţională şi termenul de persoane aparţinând minorităţilor 
naţionale, pentru evitarea confuziilor. Deşi această sintagmă de “comunitate 
naţională” nu este prezentă în textul Constituţiei, nu orice sintagmă pe care o 
foloseşte un text legal trebuie să aibă un corespondent în textul constituţional. Şi asta 
fără ca să contravină textului constituţional.  Definirea minorităţii naţionale, nu se 
face decât printr-o stare de fapt. Starea de fapt este aceea că este o comunitate. Este o 
comunitate, fără a lega de această sintagmă nişte drepturi politice, a fi un subiect 
politic.  

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a precizat că nu poate fi 
acceptată această sintagmă în conţinutul legii, de “comunitate”, pentru că ar însemna 
să se discute de drepturi colective şi nu de drepturi individuale. Mai mult, este un 
termen care nu este consacrat în Constituţie şi nu pote fi acceptat.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că cetăţenii maghiari de etnie 
română, sunt cetăţeni ai statului român cu drept de acces la toate instituţiile statului 
român, nu prin intermediul comunităţii. De asemenea, a formulat un amendament de 
modificare a textului astfel: “Persoanele, cetăţeni români, îşi exprimă liber şi 
neîngrădit apartenenţa la o minoritate naţională, ca şi minorii ai căror părinţi, ori alţi 
reprezentanţi legali au declarat conform legii această apartenenţă”. 

Domnul deputat Valeriu Tabără, în cuvântul luat, a precizat că esenţa 
acestei legi este o reglementare privind drepturile persoanelor care aparţin 
minorităţilor, iar comunitatea şi celelalte structuri sunt o consecinţă de fapt a acestor 
indivizi; că drepturile sunt aceleaşi, legate de ceea ce înseamnă dreptul individual al 
unei persoane care vorbeşte o altă limbă, are o altă religie, altă tradiţie culturală.  

Domnul deputat Nicolae Păun a suspendat lucrările şedinţei comune, 
dezbaterile urmând a fi reluate într-o şedinţă ulterioară, din lipsă de cvorum. 

Lucrările Comisiei juridice au continuat în ziua de 15 februarie 2006, cu 
examinarea iniţiativei legislative prevăzută la pct. 6, în fond, al ordinii de zi, 
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referitoare la proiectul de Lege privind procedura insolvenţei, în şedinţă  comună cu 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică. 

 La lucrările şedinţei comune au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Justiţiei, doamnele Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat şi 
Claudia Roşianu, consilier juridic, din partea Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Alice Drăghici, director adjunct, precum şi domnul Gheorghe Piperea, 
vicepreşedinte al UNPRL. 

Domnul deputat Daniel Buda, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
pentru a se da posibilitatea depunerii şi examinării amendamentelor. 

În urma dezbaterilor cu privire la această propunere, s-a hotărât, pe baza 
votului unanim exprimat, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor. 

 S-a hotărât, de asemenea, constituirea unei subcomisii alcătuită din 
membrii aparţinând ambelor comisii, care să studieze materialele depuse. Din partea 
Comisiei juridice şi-au arătat disponibilitatea de a face parte din această comisie, 
domnii deputaţi Petre Ungureanu, Traian Dobre, Augustin Zegrean şi Mircea 
Grosaru, iar din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  
domnii deputaţi Vasile Cosmin Nicula, Lakatos Petru, Gabriel Sandu şi Iuliu Nosa. 
Domnul deputat Mihai Tudose, a precizat că lista celor care doresc să facă parte din 
această comisie rămâne deschisă. 

Lucrările  Comisiei juridice au continuat, în şedinţă separată, cu 
examinarea pct. II, 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 negativă, cu unanimitate de 
voturi.   

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 2, în avizare, în urma 
examinării, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 3, în avizare, s-a hotărât avizarea 
favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 4, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 5 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 6 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 7, în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 8, în avizare, în urma 
dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 9 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă) avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 10 în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea negativă. 
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Propunerea legislativă prevăzută la pct. 11, a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 12, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

          La propunerea legislativă prevăzută la pct. 13 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 14, a fost avizată negativ cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) de către membrii Comisiei.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 15, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 16, în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), avizarea negativă. 

Cu privire la propunerea legislativă prevăzută la pct. 17 în avizare, în 
urma dezbaterilor, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu majoritate de voturi(1 abţinere). 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 18, a fost avizat negativ cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) de către membrii Comisiei.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 19, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

Propunerea legislativă prevăzută la pct. 20, a fost avizat negativ cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 21, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
negativă. 

La propunerea legislativă prevăzută la pct. 22 în avizare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 23, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la propunerea legislativă prevăzută la pct. 24, în avizare, în 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă), avizare favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 25, a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.  

Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 26, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 

La proiectul de lege prevăzut la pct. 27 în avizare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege prevăzut la pct. 28, a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 1 abţinere),  de către membrii Comisiei.  

Proiectul de lege prevăzut la pct. 31, a fost avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei.  
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Referitor la proiectul de lege prevăzut la pct. 32, în avizare, în urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă. 
  Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea pct. 7, în fond, al ordinii 
de zi, referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 aprilie - "Ziua 
Naţională a Romilor", în şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

Domnul deputat Petru Călian, în cuvântul luat, a făcut un amendament 
de modificare a titlului propunerii legislative, care a fost respins în urma votului 
majoritar exprimat (4 voturi pentru susţinerea amendamentului, 13 voturi împotrivă 
şi 7 abţineri). 

De asemenea, amendamentul formulat la titlu de către domnul deputat 
Traian Dobre, a fost respins în urma votului (1 vot pentru susţinere).  

Domnul deputat Nicolae Păun a pus la dispoziţia membrilor celor două 
Comisii o formă îmbunătăţită a iniţiativei legislative depuse iniţial. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
titlul legii îmbunătăţit de către dânsul. În urma votului, membrii celor două comisii 
au hotărât, cu majoritate de voturi (21 de voturi pentru şi 2 abţineri), adoptarea 
acestuia. 

Domnul deputat Nicolae Păun a reformulat textul articolului unic, care a 
fost împărţit în două articole. 

La art. 1, domnul deputat Petru Călian a formulat amendament, în sensul 
precizării „Se consacră „Sărbătoarea cetăţenilor români de etnie romă din România”. 
În urma votului, s-a hotărât respingerea acestui amendament cu majoritate de voturi 
(4 voturi pentru susţinerea amendamentului 13 voturi împotrivă şi 6 abţineri ). 

Domnul deputat Nicolae Păun a supus votului textul articolului 1 
reformulat, care a fost adoptat cu majoritate de voturi (17 voturi pentru şi 7 abţineri). 

Alin. (1) al art. 2 a fost adoptat conform textului reformulat de către 
iniţiator, cu majoritate de voturi (20 de voturi pentru şi 2 abţineri). 

Alin. (2) al art. 2 a fost adoptat conform textului reformulat de către 
iniţiator, cu majoritate de voturi (22 de voturi pentru şi 1 abţinere). 

Supusă la vot propunerea legislativă,  în ansamblul ei, a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (22 de voturi pentru şi 1 abţinere).  

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 8, în fond, al ordinii de zi, referitoare la proiectul de Lege privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, în şedinţă comună cu Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, in partea Ministerului 
Culturii şi Cultelor, domnii Adrian Lemeni, secretar de stat şi Ionuţ Corduneanu, 
consilier juridic. De asemenea, la lucrările comune ale celor două Comisii a mai 
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participat şi Înalt Prea Sfinţia Sa Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi 
Mitropolitul Ardealului. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
celor două Comisii, cât şi invitaţii. 

Domnul deputat Nicolae Păun, susţinut şi de domnii deputaţi Mircea 
Teodor Iustian şi Attila  Varga, a solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
ulterioară.  

Supusă la vot propunerea de amânare a fost adoptată cu majoritate de 
voturi (1 abţinere). 

Lucrările Comisiei juridice au continuat, în şedinţă separată, cu 
examinarea pct. 2, în fond, al ordinii de zi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, in partea Ministerului 
Afacerilor Externe, domnul Lucian Leuştean, secretar de stat şi doamnele Irina 
Danciu, director şi Mihaela Pop, referent; Înalt Prea Sfinţia Sa Laurenţiu Streza, 
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, precum şi domnul deputat 
Aurelian Pavelescu. 

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

Domnul deputat Paul Magheru a arătat că acest proiect de lege nu poate 
fi adoptat, întrucât este neconstituţional, fiind necesară respectarea testamentului 
lăsat de Emanoil Gojdu. 

Domnul deputat Sergiu Andon, a subliniat faptul că, în cazul acestui 
proiect de lege, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată şi există riscul 
adoptării tacite. De asemenea, a mai arătat că prin legile adoptate este necesară 
respectarea ordinii de drept din România, iar inconsecvenţele de terminologie 
existente în Acord trebuiesc corectate. De asemenea, domnul deputat a dat citire unei 
declaraţii referitoare la ratificarea Acordului Româno-Ungar privind Fundaţia 
„Gojdu”, prin care a precizat că Legea de aprobare a O.U.G. nr. 183/2005 nu poate fi 
adoptată decât cu precizarea în documentul de ratificare a interpretărilor care asigură 
caracterul constituţional al Legii şi Acordului. 

Domnii deputaţi Bogdan Liviu Ciucă, Gheorghe Gabor, Dragoş Ujeniuc, 
Florin Iordache, Daniel Buda, Ion Gonţea, Florina Ruxandra Jipa au arătat că 
testamentul lăsat de Emanoil Gojdu este foarte clar şi orice abatere ar fi ilegală şi 
imorală, ca atare nu poate fi acceptată. 

Membrii comisiei au solicitat lămuriri în legătură cu posibilitatea 
ratificării cu o declaraţie de interpretare. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor 
Externe au precizat că orice modificare care ar fi adusă acestui Acord ar produce o 
reacţie din partea statului ungar.   

Domnul Ion Diaconu, consilier la Comisia pentru politică externă, 
invitat la dezbateri pentru a oferi lămuriri membrilor comisiei în legătură cu 
ratificarea acordurilor şi tratatelor internaţionale, cu rezerve sau declaraţii de 
interpretare, a precizat că nu este o procedură uzitată. De asemenea, a mai subliniat 
faptul că o declaraţie de interpretare făcută la un acord bilateral, ar putea să fie 
primită de Statul Ungar, sau ar putea să ducă la renegocierea Acordului dacă nu este 
acceptată. 
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Domnul deputat Cornel Ştirbeţ, în cuvântul luat, a solicitat amânarea 
votului pentru şedinţa următoare a Comisiei pentru a da posibilitatea studierii tuturor 
documentelor depuse la acest proiect de lege. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus la vot 
propunerea de amânare formulată, care a fost adoptată, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru susţinerea propunerii, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere), de către 
membrii Comisiei. Domnul deputat Florin Iordache, a supus la vot, de asemenea, 
propunerea de amânare a votului final pentru data de 21 februarie 2006, ora 1430.                        

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 3, în fond, al ordinii de zi. 

Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte. 

 La dezbateri, a participat în calitate de invitată din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitata pentru a oferi lămuriri la solicitarea membrilor Comisiei. 

Domnul deputat Florin Iordache, preşedintele de şedinţă, a supus 
dezbaterii şi apoi votului propunerea de respingere a legii, care a fost adoptată cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă). 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 4, în fond, al ordinii de zi, privind propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române. 

În urma dezbaterilor şi a luărilor de cuvânt, domnul deputat Andras 
Levente Mate a formulat propunere de respingere a acestei iniţiative legislative. 
Supusă la vot această propunere a fost adoptată cu majoritate de voturi (11 voturi 
pentru susţinerea propunerii de respingere şi 4 voturi împotrivă). 

În timpul şedinţei, s-a hotărât completarea ordinii de zi cu un punct nou, 
referitor la adresa nr. 54 DST din 13 februarie 2006, înregistrată sub nr.31/116 din 14 
februarie 2006. Prin această adresă Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a 
investit Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu formularea unui punct de 
vedere, transmiţându-i în acest scop o Notă referitoare la proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru 
modificarea Legii nr. 301/2004 privind Codul penal şi a Legii nr. 294/2004    
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal (PL-x 447/2005), însoţită de extrase din stenograma 
şedinţei Camerei Deputaţilor din 9 februarie 2006, precum şi a şedinţei Biroului 
Permanent din 13 februarie 2006. 

După cum rezultă din documentele menţionate, în şedinţa din 9 
februarie 2006, Camera Deputaţilor a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 
301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ( PL-x 447/2005). 

 După dezbaterile generale, s-a desfăşurat dezbaterea pe articole, în 
cadrul căreia Camera Deputaţilor a adoptat titlul proiectului de lege, dar a respins 
articolul unic de aprobare a OUG.  
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 Membrii Comisiei juridice, examinând aceste aspecte, au hotărât că în 
şedinţa din 9 februarie 2006 a Camerei Deputaţilor s-au exprimat prin vot, de către 
acelaşi Plen şi în momente strict succesive, două poziţii evident contradictorii, 
procesul votării finalizându-se cu un rezultat de o gravă ambiguitate. 

 Principiul fundamental al legiferării este acela de a asigura exprimarea 
voinţei legiuitorului, care nu poate fi decât univocă şi coerentă. În cazul dat produsul 
este un nonsens, iar voinţa legiuitorului nu poate fi decelată. Concluzia nu poate fi 
decât aceea că în procesul votării a intervenit o eroare profundă, fără a prezenta 
importanţă în ce moment a survenit şi în ce a constat eroarea. 

Se impune deci corectarea acelei erori prin reluarea votului, începându-
se cu titlul, asupra proiectului de lege susmenţionat, pentru a se exprima astfel voinţa 
clară a legiuitorului. 

Supus la vot, acest punct de vedere a fost adoptat cu majoritate de 
voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea pct. 5, în fond, al ordinii de 
zi, referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi. 

La dezbateri, a participat, în calitate de invitată, din partea Ministerului 
Justiţiei, doamna Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii 
Comisiei, cât şi invitata pentru a oferi lămuriri la solicitarea acestora. 

La solicitarea domnului deputat Dragoş Ujeniuc, a fost supusă la vot 
propunerea de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. În formularea 
acestei propuneri domnul deputat a avut în vedere faptul că modificările propuse la 
Codul Penal se justifică în măsura în care se adoptă OUG nr. 58/2005, potrivit căreia 
termenul de intrare în vigoare al noului Cod Penal se va proroga. În urma votului 
exprimat (14 voturi pentru şi 4 împotrivă) s-a hotărât amânarea. 

Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea iniţiativei legislative, 
prevăzută la pct. 10, în fond, al ordinii de zi.  

La dezbateri a participat din partea Ministerului Justiţiei,  doamna 
Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat. 

Pentru aceleaşi considerente invocate la proiectul de lege prevăzut la 
pct. 5, în fond, dezbaterile la acest proiect de lege au fost amânate. 

Lucrările Comisiei au continuat, în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice a Senatului,  şi cu membrii Comisiilor pentru buget, finanţe şi 
bănci ale celor două Camere ale Parlamentului, cu examinarea  pct. 5 al ordinii de zi 
comune, referitoare la Scrisoarea Procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la începerea urmăririi penale împotriva a 
doi membrii ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

În conformitate cu prevederile art. 9 şi următoarele din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiile juridice ale 
Parlamentului, împreună cu Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci s-au întrunit, în 
şedinţă comună, în ziua de 16 februarie 2006.  La lucrările comisiilor, a fost prezent 
şi  domnul Miclăuş Paul-Gabriel, vicepreşedinte al CNVM. 

În urma  examinării scrisorii menţionate mai sus şi  în raport de 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea 
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Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare,  a  rezultat că,  potrivit prevederilor art.3 alin.(11) din Statutul Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, „în cazul declanşării cercetării penale împotriva 
membrilor C.N.V.M. va fi informat în prealabil Parlamentul României”.  

În acest sens,  procurorul general al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a informat pe preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, 
în scris,  conform adresei nr. 391/C din 6 februarie 2006, înregistrată sub 
nr.B.P.52/7.02.2006,că, faţă de Eros Victor, membru al CNVM şi Miclăuş Paul–
Gabriel, vicepreşedinte al CNVM, „ urmează a se începe urmărirea penală pentru 
săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului prevăzută şi pedepsită de art.264 
Cod Penal, în dosarul penal 111/D/P/2004, aflat pe rolul PICCJ-DIICOT, în care sunt 
cercetaţi pentru infracţiuni de natură economică, inc.Patriciu Dan Costache, 
înv.Stephenson George Philip, înv. Aldea Florin-Iulian şi alţii”. 

Faţă  de cele de  mai sus, precum şi de opiniile exprimate de către 
membrii celor patru comisii, s-a  constatat că, în cazul numiţilor Eros Victor şi 
Miclăuş Paul – Gabriel, au fost respectate dispoziţiile  cuprinse în art. 3 alin (11) din 
Statutul CNVM, în sensul că Parlamentul a fost informat în prealabil, despre 
declanşarea cercetării penale a acestora. În acest sens, se va transmite o adresă 
Birourilor Permanente. 

Lucrările şedinţei comune a Comisiilor juridice au continuat cu 
examinarea pct. 4, al ordinii de zi comune. În urma luărilor de cuvânt s-a propus 
numirea a doi raportori: un senator şi un deputat care să elaboreze un proiect de 
regulament privind condiţiile de organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific şi 
condiţiile de conferire a Semnului onorific Vulturul României, respectiv domnul 
senator Gavrilă Vasilescu şi domnul deputat Petre Ungureanu. 

Şedinţa Comisiilor juridice ale Parlamentului a continuat cu examinarea 
pct. 3, al ordinii de zi comune, privind Scrisorile grupurilor parlamentare ale PSD şi 
PRM din Senat, precum şi scrisoarea doamnei deputat Lavinia Şandru, referitoare la 
declaraţiile domnului senator Gyorgy Frunda. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi,  domnul senator Gyorgy 
Frunda şi doamna deputat Lavinia Şandru. 

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

Domnul senator Gavrilă Vasilescu, susţinut şi de către domnul senator 
Peter Eckstein Kovacs,  a arătat că în acest caz competentă este doar Comisia juridică 
a Senatului, neregăsindu-se printre atribuţiile comune. 

Domnul deputat Marton Arpad, în cuvântul luat, a subliniat faptul că 
aceste Comisii reunite nu au competenţă de soluţionare a scrisorilor grupurilor 
parlamentare ale PSD şi PRM din Senat şi scrisoarea doamnei deputat Lavinia 
Şandru, precum şi faptul că orice declaraţie politică se bucură de imunităţi şi 
privilegii, conform prevederilor art. 72, alin. (1) din Constituţie. 

Domnul deputat Daniel Buda a arătat că nu există prevederi exprese în 
legislaţie pentru a clarifica situaţiile de acest gen. 

Domnii parlamentari Petru Călian, Florin Iordache, Valentin Dinescu şi 
Doru Ioan Tărăcilă, în cuvântul luat, au precizat că domnul senator Gyorgy Frunda 
reprezintă statul român în raport cu structurile europene. 



 16

Doamna senator Norica Nicolai a subliniat faptul că prin sesizarea 
Birourilor Permanente, Comisiilor juridice nu li s-a cerut să se pronunţe asupra unei  
fapte de indisciplină, ci li s-a solicitat un punct de vedere cu privire la acest incident. 

În discuţiilor şi a opiniilor exprimate, domnul deputat Sergiu Andon, a 
supus votului problema competenţei Comisiilor reunite cu privire la Scrisorile 
grupurilor parlamentare ale PSD şi PRM din Senat, precum şi scrisoarea doamnei 
deputat Lavinia Şandru, referitoare la declaraţiile domnului senator Gyorgy Frunda. 
În urma votului majoritar exprimat (16 voturi pentru admiterea excepţiei de 
necompetenţă, 3 voturi împotrivă şi 3 abţineri) s-a hotărât că cele două Comisii 
reunite nu sunt competente. În acest sens va fi trimis Birourilor Permanente un punct 
de vedere. 

Şedinţa a continuat cu examinarea pct.  2, al ordinii de zi comune, 
referitor la  Rapoartele de activitate pe anii 2003 şi 2004 ale C.N.S.A.S, precum şi a 
Raportului referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţi, potrivit Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, în perioada 13 martie 2000 - 31 
mai 2002.    

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţi, domnul Gheorghe Onişoru, 
preşedinte. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vede, atât membrii 
Comisiilor juridice, cât şi invitatul. 

Constatându-se lipsa cvorumului, lucrările şedinţei au fost închise,  
urmând ca punctele de pe ordinea de zi care nu au fost luate în discuţie să fie 
amânate pentru o şedinţă ulterioară. 
 
 
 
  

PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Sergiu ANDON                                          George BĂEŞU 

 


