
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 27 aprilie  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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2004 privind
prelungirea duratei unor contracte de închiriere.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea şedinţei, dl preşedinte Nicolae Păun 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 constituie aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, în sensul prelungirii duratei
acestora pe o perioadă de 5 ani, pentru cele care privesc suprafeţele locative cu destinaţia de
locuinţe din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale aflate în curs de
executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sau pe o perioadă de 3 ani, pentru
cele care privesc garajele din proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 15 aprilie 2004.

Având în vedere cele prezentate, dl preşedinte a propus acordarea unui aviz
favorabil, în forma prezentată de Senat. Membrii comisiei au fost de acord în unanimitate.

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