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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 4 iunie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:  Filip   Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, 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 a fost înscrise următoarele două puncte:

1- Propunerea legislativă privind acoperirea şi restituirea diferenţelor
de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români
în contul Băncii Române de Comerţ Exterior S.A., potrivit
legislaţiei în vigoare, pâna la data de 31 decembrie 1989.

2- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct inscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs valutar
pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de
Comerţ Exterior S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, pâna la data de 31 decembrie
1989. În deschiderea dezbaterilor dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de
precizări pe marginea propunerii legislative, şi anume:
 -Comisia noastră este sesizată pentru aviz .

-Obiectul de reglementare îl constituie crearea unui regim juridic
pentru restituirea diferenţelor de curs valutar pentru sumele in valută depuse de
cetăţenii români în contul Băncii Române de Comerţ Exterior S.A., potrivit
legislaţiei în vigoare, pâna la data de 31 decembrie 1989.



2

2

-Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
          -Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, cu

observaţii  şi propuneri de tehnică legislativă.
Exprimându-şi  un punctul de vedere personal, domnul preşedinte a

propus un aviz de respingere, argumentând ca prin aplicarea acestei legi s-ar crea
un precedent periculos pentru celelalte categorii de persoane care au de recuperat
diverse sume  de bani.

Domnul Wittstock,  a precizat că are un punct de vedere diferit de al
donmului preşedinte, pronânţându-se pentru dreptul la despăgubire  a celor
12.000de persoane fizice, deoarece acestora li s-a "cumpărat" valuta abuziv la un
curs dezavantajos, sub preţul pieţei, in timpul Guvernului Stlojan, în 1991. Propune
un aviz favorabil.

Supusă votului propunerea de respingere nu  a întrunit
majoritate - 1vot pentru, restul impotrivă.

S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi ,
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, unde domnul
preşedinte a facut o serie de precizări şi anume :

-Comisia noastră este sesizată pentru aviz .
-Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea

ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România şi care au vechime de şedere mare, ori sunt casătoriţi cu cetăţeni români
de peste 3 ani.

-Propunerea  legislativă are caracter de lege ordinară.
-Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă,cu

observaţii şi propuneri.
Domnul deputat Wittstock Eberhard Wolfgang luând cuvântul, a

precizat, că prin  legiferarea acestei propunerei legislative se asigură condiţile
optime pentru atragerea de investitori străini serioşi  în România, deoarece se
impune un plafon de 70.000 de euro, ca  fond necesar acestora, in vederea
desfăşurarii unei activităţi. Remarcând faptul că în punctul de vedere al Consiliului
Legislativ au fost făcute o serie de propuneri şi observaţii, domnul Wittstock a
propus acordarea unui aviz favorabil, în care să se facă comisiei sesizate în fond
recomandarea, de a ţine cont de ele, la  elaborarea raportului.

Propunerea, supusă votului, a fost acceptată de membrii comisiei în
unanimitate.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga            Chisnăr Atena
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