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  La şedinţă au participat 11 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Călin Popescu Tăriceanu şi Mihai Alexandru Voicu, din Grupul parlamentar al 
PNL, care sunt membri ai Guvernului, şi Albu Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al PD, care este membru în Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor. 

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 constituirea, organizarea şi funcţionarea 

comitetului european de întreprindere  
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter 
fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de 
săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 

3. Diverse. 
Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

  In  deschiderea  dezbaterilor,  dl preşedinte Nicolae Păun, 
referindu-se la primul punct înscris pe ordinea de zi a făcut o serie de precizări: 
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă; Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 
• Obiectul de reglementare îl reprezintă constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Comitetului european de întreprindere în vederea îmbunătăţirii 
dreptului de informare şi consultare a salariaţilor, din perspectiva necesităţii 
de asigurare a alinierii legislaţiei naţionale la exigenţele europene în 
domeniu, în contextul procesului de armonizare legislativă; proiectul de lege 
cade sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, 
subsumată politicii sociale europene, integrate sectorului legislaţiei europene 
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– Protecţia lucrătorilor – Relaţii de muncă, urmând în fapt transpunerea 
integrală a Directivei Consiliului 94/95/CE privind instituirea unui comitet de 
întreprindere sau a unei proceduri în întreprinderile şi grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară în vederea informării şi consultării 
lucrătorilor. 

• Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 mai 2005. 
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

Înscris la cuvânt, dl deputat Gheorghe Chiper a menţionat că 
proiectul de lege luat în dezbatere conduce la adaptarea legislaţiei noastre la 
legisaţia comunitară, fiind binevenit din acest punct de vedere. Propune un aviz 
favorabil. 

Tot pentru un aviz favorabil s-a pronunţat şi dl deputat Vasile 
Emilian Cutean. 

Supusă votului, propunerea de acordare a avizului favorabil a 
întrunit unanimitate de voturi. 

La al doilea punct înscris pe ordinea de zi, dl preşedinte Nicolae 
Păun a făcut o serie de precizări: 
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă. Procedura 

legislativă se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României 
din 1991 şi ale Regulamentului Camerei Deputaţilor aflat în vigoare înainte 
de revizuirea Constituţiei României din anul 2003. 

• Obiectul de reglementare îl constituie aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. 

• Proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 mai 2005. 
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu 

observaţii şi propuneri de fond şi de tehnică legislativă. 
La textul luat în dezbatere s-au formulat o serie de amendamente. 
Dl deputat Mircea Teodor Iustian a propus înlocuirea, în titlul legii, 

a termenului "omenirii" cu expresia "drepturile omului".  
Dl deputat Gheorghe Chiper a apreciat că titlul nu trebuie schimbat, 

deoarece legea are ca obiect colectivitatea şi nu individul. 
Dl deputat Mircea Teodor Iustian, găsind o soluţie de compromis, a 

fost de acord să se păstreze vocabula "omenirii" şi să se adauge expresia "şi 
drepturilor omului", titlul urmând să aibă următoarea formulare: "Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infraţiuni contra 
păcii, omenirii şi drepturilor omului". 

Amendamentul a fost acceptat cu 6 voturi pentru, unul împotrivă şi 
o abţinere. 
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  Un alt amendament a fost cel primit de la Grupul parlamentar al 
Partidului Popular România Mare, care se referă la punctul 6 al articolului unic 
şi care are următorul conţinut: “Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi 
contestarea sau defăimarea în public a Eroilor şi Martirilor Neamului, precum şi 
a tradiţiilor şi simbolurilor istorice ale României”. 
  Supus votului, amendamentul nu a întrunit majoritate de voturi – 3 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere. 
  Dl preşedinte Nicolae Păun, referindu-se la art.6, a considerat că 
pedeapsa cu închisoarea prevăzută este prea drastică şi a propus înlocuirea 
privării de libertate cu amenzile prevăzute la punctul 8 alin.(1).   

Un alt amendament a fost formulat de dl deputat Matei Cătălin 
Lucian, care a cerut eliminarea punctului 6 al articolului unic. 

Membrii comisiei au considerat, cu majoritate de voturi – 6 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă, că amendamentul dlui deputat Matei Cătălin Lucian 
este în concordanţă cu prevederile constituţionale. În acest caz, dl preşedinte 
Nicolae Păun şi-a retras propunerea formulată. 
  Proiectul de lege, în întregul său, a fost acceptat cu unanimitate de 
voturi în forma adoptată de Senat. 
  La punctul 3 al ordinii de zi – “Diverse”, deputaţii au luat în 
dezbatere Raportul comisiei privind situaţia respectării drepturilor omului în 
penitenciare şi au decis, cu unanimitate de voturi, ca acesta să fie înaintat 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi Ministerului Justiţiei, urmând ca acesta să facă şi obiectul unei 
viitoare conferinţe de presă. 

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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