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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 05 octombrie 2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  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 înscris, ca unic punct, proiectul de Lege privind regimul liberei circulaţii
a cetăţenilor români în străinătate.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor asupra proiectului de lege înscris pe

ordinea de zi, dl preşedinte Nicolae Păun a făcute unele precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă; Camera

Deputaţilor este cameră decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie regimul liberei circulaţii a cetăţenilor

români în străinătate, în acord cu prevederile Constituţiei şi documentelor
internaţionale în materie, actuala reglementare, respectiv O.G. nr.65/1997
privind regimul paşapoartelor în România, urmând a fi abrogată.

• Proiectul de lege are caracter de lege organică.
• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23.09.2004.

Trecându-se la dezbaterea pe articole, dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang a formulat două amendamente:
- la art.5 a propus, pentru o mai bună claritate a textului, eliminarea sintagmei “de

natură să compromită imaginea României ori”, din textul literei a);
- la art.11 alin.(1) lit.b) a propus eliminarea din text a literei c), care se referă la

deputaţi şi senatori, şi introducerea acesteia la litera a) a alin.(1), având în
vedere că acestora nu li se poate aplica un regim diferit de cel al persoanelor
prevăzute la lit.a).
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Ambele amendamente au fost adoptate cu unanimitate de voturi, ca şi
proiectul de lege, în întregul său.

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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