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PROCES  VERBAL

Astăzi, 13 iunie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale ce s-au desfăşurat în şedinţă

comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. În cadrul acestora a avut loc

finalizarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de

discriminare. La lucrări au participat � din partea Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale � 13 deputaţi, fiind absenţi

următorii: dna deputată Doina-Micşunica Dreţcanu din Grupul parlamentar al

PDSR, precum şi domnii deputaţi Filip Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din

Grupul parlamentar al PDSR � care sunt membri ai Guvernului. Şedinţa a fost

condusă de dl deputat Ionel Olteanu, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi

imunităţi. În şedinţele anterioare au fost adoptate � cu unele amendamente atît de

fond, cât şi de redactare � toate articolele proiectului în discuţie.
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Deputaţii au discutat � înainte de a proceda la votul final � asupra unei

probleme procedurale privind o rugăminte a Biroului permanent al Camerei

Deputaţilor de a se repeta votarea la articolul 2 şi articolul 5 din textul proiectului

de lege, pentru care Grupul parlamentar al UDMR a depus o contestaţie înregistrată

la Biroul permanent sub numărul 456 din 6.06.2001, în care ceruse �anularea

votului dat în condiţii neregulamentare� la articolele menţionate. Deputaţii UDMR

din cele două comisii reunite au declarat � prin vocea dlui deputat Gheorghe Tokay

� că se vor retrage de la lucrări, în cazul neluării în considerare a contestaţiei lor şi

a solicitării Biroului permanent.

Plenul celor două comisii reunite nu a fost de acord cu solicitarea

Biroului permanent, considerând-o neîntemeiată şi a decis să se treacă la votul final

asupra proiectului de lege. În aceste condiţii, reprezentanţii Grupului parlamentar al

UDMR din cele două comisii au părăsit sala. Preşedintele de şedinţă � dl deputat

Ionel Olteanu, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a supus la

vot proiectul de lege � în ansamblul său � după constatarea existenţei cvorumului

regulamentar al comisiilor reunite. Textul final � în forma amendată  şi aprobată în

şedinţele precedente, dar într-o variantă diferită de cea deja adoptată de Senat � a

fost însuşit de membrii celor două comisii cu majoritate de voturi, respectiv 16

voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.
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