
1

PPAARRLLAAMMEENNTTUULL RROOMMÂÂNNIIEEII
CCoommiissiiaa PPaarrllaammeennttaarr aa RReevvoolluu iioonnaarriilloorr ddiinn DDeecceemmbbrriiee 11998899

SSIINNTTEEZZAA LLUUCCRR RRIILLOORR
EEDDIINN EEII DDIINN DDAATTAA DDEE 2233..0044..22001133

CCoommiissiiaa aa lluuccrraatt îînn pplleenn îînn zziiuuaa ddee mmaarr ii,, 2233 aapprriilliiee 22001133,, oorraa 11550000..

OOrrddiinneeaa ddee zzii aa ffoosstt uurrmm ttooaarreeaa::

11.. DDiissccuuttaarreeaa RRaappoorrttuulluuii SSuubbccoommiissiieeii ddee lluuccrruu aa CCPPRRDD8899 ddiinn ddaattaa

ddee 0099..0044..22001133..

22.. DDiissccuuttaarreeaa aaddrreesseeii nnrr..4422//440011//1177..0044..22001133..

33.. DDiivveerrssee..

LLaa lluuccrr rriillee eeddiinn eeii aauu ppaarrttiicciippaatt 55 ppaarrllaammeennttaarrii ddiinn ttoottaalluull ddee 99

mmeemmbbrrii nnoommiinnaalliizzaa ii aaii CCoommiissiieeii aassttffeell:: PPrree eeddiinnttee ddeeppuuttaatt SSeeffeerr

CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee,, VViicceepprree eeddiinnttee sseennaattoorr CCooccaa LLaauurreenn iiuu FFlloorriiaann,,

ddeeppuuttaatt FFiirrcczzaakk GGhheeoorrgghhee,, ddeeppuuttaatt MMiirrccoovviiccii NNiiccuullaaee,, ddeeppuuttaatt GGuudduu

VVaassiillee.. AAbbsseenn ii aauu ffoosstt:: SSeeccrreettaarr sseennaattoorr PPaa ccaa LLiivviiuu -- TTiittuuss,, sseennaattoorr

IIoonnii DDaann AAuurreell,, sseennaattoorr PPooppaa NNiiccoollaaee -- VVllaadd,, ddeeppuuttaatt RRoo ccaa MMiirrcceeaa..

LLaa pprriimmuull ppuunncctt aall oorrddiinniiii ddee zzii,, PPrree eeddiinntteellee CCoommiissiieeii,,

ddoommnnuull ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee,, aa pprreezzeennttaatt RRaappoorrttuull

SSuubbccoommiissiieeii ddee lluuccrruu aa CCPPRRDD11998899 ddiinn ddaattaa ddee 2233..0044..22001133..

AA.. PPeennttrruu uunn nnuumm rr ddee 77 ddoossaarree aannaalliizzaattee îînn bbaazzaa ccoonntteessttaa iiiilloorr

ddeeppuussee,, aassttffeell:: 11..RRiizzeessccuu VVaalleerriiuu -- DDoossaarr nnrr..1111550088,, 22..IIaacciiuu
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AAnngghheelluu -- DDoossaarr nnrr..1177336655,, 33..BB ll ooii DDuummiittrruu -- DDoossaarr nnrr..2211550077,,

44.. uu uuiiaannuu CCoorrnneell -- GGhheeoorrgghhee -- DDoossaarr nnrr..2200117744,, 55..BBaarrddaann

AAddrriiaann -- DDoossaarr nnrr..1188997722,, 66..PPooppaa MMaarrcceell -- DDoossaarr nnrr..1177332266,, 77..VViijjeelliiee

CCoorrnneell -- DDoossaarr nnrr..1133661100,, ss--aa ccoonnssttaattaatt lliippssaa uunnoorr ddooccuummeennttee ddiinn ccaarree ss

rreezzuullttee ccoonnttrriibbuu iiaa aacceessttoorraa llaa VViiccttoorriiaa RReevvoolluu iieeii ddiinn ddeecceemmbbrriiee 11998899..

MMeemmbbrrii CCoommiissiieeii aauu hhoott rrââtt ttrraannssmmiitteerreeaa uunneeii aaddrreessee ccoonntteessttaattaarriilloorr

pprriinn ccaarree ss llii ssee ccoommuunniiccee ssiittuuaa iiaa ddoossaarreelloorr aavvâânndd îînn vveeddeerree ffaappttuull cc

aacceesstteeaa nnuu ccoonn iinn eelleemmeenntteellee nneecceessaarree pprreesscchhiimmbb rriiii cceerrttiiffiiccaattuulluuii îînn

sseennssuull uunnoorr mmeerriittee ddeeoosseebbiittee.. SS--aa vvoottaatt ccuu uunnaanniimmiittaattee ddee vvoottuurrii..

BB.. PPeennttrruu uunn nnuumm rr ddee 22 ddoossaarree ssee pprrooppuunnee nneeaavviizzaarreeaa ddoossaarreelloorr

uurrmm ttooaarreelloorr ppeerrssooaannee:: 11..MMiittrreeaa MMaarrcceell -- DDoossaarr nnrr..2200115522,, 22..PPeettccuu

HHaarraallaammbbiiee -- DDoossaarr nnrr..1188338888.. SS--aa vvoottaatt ccuu uunnaanniimmiittaattee ddee

vvoottuurrii..

LLaa ppuunnccttuull 22 aall oorrddiinniiii ddee zzii,, PPrree eeddiinntteellee CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull

ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee,, aa pprreezzeennttaatt aaddrreessaa nnrr..4422//440011//

1177..0044..22001133,, ppoottrriivviitt cc rreeiiaa aa ffoosstt ttrriimmiiss llaa CCoommiissiiee pprrooppuunneerreeaa

lleeggiissllaattiivv nnrr..PPLLxx nnrr..779955//22001100 ppeennttrruu ccoommpplleettaarreeaa LLeeggiiii nnrr..334411 ddiinn 1122

iiuulliiee 22000044 aa rreeccuunnoo ttiinn eeii ffaa ddee eerrooiiii--mmaarrttiirrii ii lluupptt ttoorriiii ccaarree aauu

ccoonnttrriibbuuiitt llaa vviiccttoorriiaa RReevvoolluu iieeii rroommâânnee ddiinn ddeecceemmbbrriiee 11998899,, îînn vveeddeerreeaa

uunneeii nnooii eexxaammiinn rrii ii ddeeppuunneerriiii uunnuuii nnoouu rraappoorrtt..

ÎÎnn uurrmmaa ddiissccuu iiiilloorr ppuurrttaattee îînn ccaaddrruull eeddiinn eeii,, PPrree eeddiinntteellee

CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee,, aa mmeenn iioonnaatt ffaappttuull cc ,,

CCoommiissiiaa tteehhnniicc aa pprrooppuuss uunneellee aammeennddaammeennttee ccee iinn ddee tteehhnniiccaa

lleeggiissllaattiivv ,, rreessppeeccttiivv,, rreegglleemmeennttaarreeaa ddiissttiinncctt ii mmaaii eexxpplliicciitt ppeennttrruu

ffiieeccaarree ccaatteeggoorriiee ddee rreevvoolluu iioonnaarrii,, eerrooiiii--mmaarrttiirrii,, rree iinnuu ii,, rr nnii ii,, ppeennttrruu

ccaarree ssee ppooaattee ddeeppuunnee ssoolliicciittaarreeaa ddee oobb iinneerree aa cceerrttiiffiiccaattuulluuii ppeessttee

tteerrmmeennuull ssttaabbiilliitt..
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ÎÎnn aacceessttee ccoonnddii iiii,, PPrree eeddiinntteellee CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt SSeeffeerr

CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee,, aa pprrooppuuss mmeemmbbrriilloorr CCoommiissiieeii,, ssttuuddiieerreeaa aacceessttoorr

pprrooppuunneerrii,, rreessppeeccttiivv,, aaddooppttaarreeaa uunnuuii rraappoorrtt pprreelliimmiinnaarr îînn ccaaddrruull

vviiiittooaarreeii eeddiinn ee ddee lluuccrruu aa CCPPRRDD11998899..

MMeemmbbrrii CCoommiissiieeii aauu ffoosstt ddee aaccoorrdd ccuu pprrooppuunneerreeaa PPrree eeddiinntteelluuii

CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann -- GGeeoorrggee..

AAvvâânndd îînn vveeddeerree ffaappttuull cc oorrddiinneeaa ddee zzii aa ffoosstt eeppuuiizzaatt ,, PPrree eeddiinntteellee

CCoommiissiieeii,, ddoommnnuull ddeeppuuttaatt SSeeffeerr CCrriissttiiaann GGeeoorrggee,, aa ddeeccllaarraatt îînncchhiiss

eeddiinn aa CCoommiissiieeii PPaarrllaammeennttaarree aa RReevvoolluu iioonnaarriilloorr ddiinn DDeecceemmbbrriiee 11998899..
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DDeeppuuttaatt CCRRIISSTTIIAANN -- GGEEOORRGGEE SSEEFFEERR


