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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 6 septembrie 2005

La şedinţă au participat 13 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Călin
Popescu Tăriceanu şi Mihai Alexandru Voicu, din Grupul parlamentar al PNL, care
sunt membri ai Guvernului.

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 aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind
prevenirea şi combaterea traficului de persoane

2. Poiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi Senatului

Supus votului, proiectul ordinii de zi a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi.
La primul punct înscris pe ordinea de zi “Proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2005 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, domnul
preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă; Camera

Deputaţilor este Cameră decizională.
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• Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea OUG nr.79/2005 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane, în vederea alinierii legislaţiei naţionale la aquis-ul
comunitar din domeniu; se reglementează condiţiile în care un străin poate
beneficia de acordarea unei perioade de recuperare şi reflecţie dacă acesta este
victimă a traficului de persoane şi, totodată, se instituie dreptul străinilor victime
ale traficului de persoane de a li se acorda un permis de şedere temporară, în
condiţiile prevăzute de OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România. De
asemenea, se propune introducerea unor circumstanţe agravante în cazul săvârşirii
infracţiunii de trafic de persoane de către un funcţionar public în exerciţiul
atribuţiilor de serviciu şi respectiv, punerea în primejdie a vieţii victimei.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 iulie 2005.

Înscris la cuvânt, domnul deputat Ioan Aurel Rus consideră oportun textul,
deoarece reglementează problema străinilor şi propune în consecinţă, un aviz
favorabil în forma adoptată de Senat, propunere cu care membrii comisiei au fost de
acord în unanimitate.
• S-a trecut la examinarea pct.2 înscris pe ordinea de zi “Poiectul de Lege pentru

respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.89/2005 privind modificarea şi
completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului”,
la care domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă; Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.

• Proiectul de lege are ca obiect respingerea Ordonanţei de Guvern nr.89/2005 şi a
fost aprobat de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005, ca primă Cameră sesizată.
Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sensul
reducerii termenelor precizate de aceasta în ceea ce priveşte desfăşurarea în ritm
accelerat a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat după dizolvarea
actualului Parlament în condiţiile art.89 din Constituţia României, precum şi unele
măsuri necesare pentru desfăşurarea acestora în bune condiţii.

• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu
observaţii şi propuneri de redactare conform normelor de tehnică legislativă.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
• Termenul de depunere a raportului: 7 septembrie 2005.



Domnul deputat Ioan Aurel Rus consideră proiectul de lege
neconstituţional, iar modificările propuse nu se justifică. Propune un aviz
de respingere.

Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun declară

închise lucrările şedinţei.
    

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit,
Atena Chisnăr
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