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  La şedinţă au participat 11 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi 
Călin Popescu Tăriceanu şi Mihai Alexandru Voicu, din Grupul parlamentar al 
PNL, care sunt membri ai Guvernului, şi Albu Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al PD, care este membru în Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor. 

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.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural 
Catedrala Mântuirii Neamului. 

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
In deschiderea dezbaterilor, 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 al proiectului  de lege  îl constituie stabilirea noului 

amplasament pentru construirea Ansamblului Arhitectural Catedrala 
Mântuirii Neamului. De asemenea, se modifică regimul juridic al terenului pe 
care se va realiza construcţia - în sensul că acesta trece din domeniul public 
în domeniul privat al statului, se modifică în mod corespunzător Legea 
nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului 
Parlamentului României şi se abrogă Legea nr.441/2004 privind realizarea 
Catedralei Mântuirii Neamului, precum şi H.G.nr.468/2003 privind 
transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea 
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. 

• Proiectul  de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 

Administrator



• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul  de lege  cu observaţii şi 
propuneri de redactare conform normelor de tehnică legislativă, preluate în 
textul final. 

• Senatul a adoptat proiectul  de lege  în şedinţa din 3 mai 2005. 
La propunerea dlui preşedinte Nicolae Păun, membrii comisiei fost, 

în unanimitate, şi-au exprimat acordul pentru un aviz favorabil. 
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat 

închise lucrările şedinţei. 
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