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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
 lucrărilor Comisiei din data de 5 septembrie 2001

Azi, 5 septembrie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrise
pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate următoarele iniţiative legislative:

1. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei pentru protejarea
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter
personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981.

2. Proiectul de Lege  privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale.

3.  Propunerea legislativă privind instituirea taxei de cult.
4. Propunerea legislativă privind reglementarea efectelor �Legii
privind maghiarii care trăiesc în statele învecinate� pe teritoriul
României.
. La lucrări au participat 13 deputaţi, fiind absenţi următorii: dl deputat

Victor Babiuc din Grupul parlamentar al PNL şi domnii deputaţi Filip
Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD �
domnia sa fiind  membru al Guvernului.

Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei pentru protejarea
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal,
adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 a primit aviz favorabil cu
unanimitate de voturi.

Proiectul de lege de punctul 2 al ordinii de zi a fost avizat favorabil de
către deputaţii din comisie cu unanimitate de voturi, dar într-o formă
amendată. Astfel, domnul deputat Cherescu Pavel a propus modificarea
titlului legii prin adăugarea sintagmei a tinerilor, rezultând următoarea
redactare: "Lege privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a
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tinerilor." Modificarea a fost propusă pentru ca titlul legii să fie în
concordanţă cu conţinutul acesteia. Amendamentul a fost acceptat de
membrii comisiei cu majoritate de voturi.

De asemenea, domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus
eliminarea întregului articol 31 din textul iniţial al proiectului de lege. În
sprijinul acestei propuneri, domnia sa a invocat principiul separării puterilor
în stat, potrivit căruia Guvernul nu se poate imixtiona în activitatea puterii
judecătoreşti, prin anularea unor sentinţe de evacuare. Şi acest amendament
a fost admis cu majoritate de voturi.

Propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a fost amânată  -
prin votul unanim al membrilor comisiei - pentru şedinţa următoare, în
vederea invitării iniţiatorului acesteia, care să aducă unele clarificări
necesare, în condiţiile în care punctul de vedere al Guvernului asupra
respectivei propuneri a fost defavorabil, întrucît s-a considerat că aceasta ar
conduce la creşterea fiscalităţii, în condiţiile inexistenţei unei legi-cadru
privind cultele religioase.

  La punctul 4 de pe ordinea de zi, membrii comisiei au decis - cu
majoritate de voturi - să nu acorde aviz favorabil propunerii legislative în
discuţie.
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