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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al  şedinţei din data de 28 februarie 2002

La şedinţa  au participat un număr de 13 deputaţi fiind  absenţi domnii
deputaţi Tokay Gheorghe � Grupul parlamentar al UDMR � şi domnii
deputaţi Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu � Grupul parlamentar
al PSD ( Social �Democrat şi Umanist), ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de domnul Nicolae Păun preşedintele Comisiei,
care în deschidere a propus spre aprobare proiectul ordinei de zi care
cuprinde urmatoarele puncte.

1. Proiectul pentru completarea şi modificarea Decretului lege nr
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite
în prizonieri de război .

2. Proiectul pentru completarea Legii nr. 189 din 2 noiembrie 2000,
privind OG nr 105/1999 pentru acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum  şi a celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri.

Proiectul ordinei de zi a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
In   deschidrea lucrărilor, domnul deputat Wittstock Eberhad-

Wolfgang constatând  că iniţiatorul propunerii înscrise la punctul 1 al ordinei
de zi a este domnul deputat Cherescu Pavel, care este membru al comisie, a
propus ca Domnia Sa să facă o prezentare a ideilor care au stat la baza
alcătuirii acestei propuneri de modificare.



Domnul deputat Cherescu a menţionat în luarea de cuvânt că tocmai
intenţiona să facă acest lucru, deoarece dânsul fiind la primul mandat nu a
ştiut că în anul 2000 a mai existat o propunere, cu conţinut similar şi pentru
care comisia sesizată în fond a elaborat raportul în actuala legislatură, motiv
pentru care personal consideră că cel pe care l-a inţiat nu-şi mai are obiectul
şi este de acord să şi-l retagă.
 Domnul  deputat Wittstock  a menţionat că raportul a fost întocmit de
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  urmând să fie inclus pe ordinea
de zi a plenului,  motiv pentru care  propune un aviz de respingere.
 Membrii Comisiei  au fost de acord în unanimitate cu această
propunere.

Trecându-se la examinarea  punctul doi de pe ordinea de zi, domnul
deputat Wittstock Eberhard Wolfgang, considerând că  punctul de vedere al
Consiliului  Legislativ reformulează textul mult mai bine, propune ca acesta
să fie luat ca  bază de discuţie în locul textului prezentat şi propune acodarea
avizului favorabil în forma susţinută de Domnia Sa.

Propunerea a fost acceptată de membrii Comisiei cu unanimitate de
voturi.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT

                      Nicolae Păun                                         Chisnăr Atena
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