
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al  şedinţei din data de 5 martie 2002

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi fiind  absenţi domnii
deputaţi Tokay Gheorghe � Grupul parlamentar al UDMR �precum şi 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 ca unic punct:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republici Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane,
semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001

Supus votului, proiectul ordinei  de zi a fost acceptat c unanimitate
de voturi.

În deschiderea dezbaterilor,  domnul preşedinte a menţionat în
cuvântul său, că domeniul acordurilor de readmisie, ocupă un loc important
în cadrul activităţilor desfăşurate de Ministerul de Interne în vederea
participării la procesul de  preaderare a României la Uniunea Europeană.

În prezent s-au  încheiat astfel de acorduri cu majoritatea statelor
Uniunii Europene.

Domnul preşedinte a informat că Senatul a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din data de 21februarie 2002. Prin obiectul de reglementare acesta
face parte din categoria legilor ordinare.



Domnul deputat Buga Florea a subliniat în luarea de cuvânt, că
proiectul are un caracter pur tehnic, iar Comisia deoarece nu este sesizată în
fond, poate acorda un aviz favorabil, dată fiind importanţa acestui proiect
atât pentru  dezvoltarea relaţiile externe, cât şi pentru sprijinirea progranului
de  preaderare a României la Uniunea Europeană.

Supus votului, proiectul de lege a fost acceptat cu unanimitate de
voturi.

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

PREŞEDINTE,                                                    INTOCMIT,

Nicolae Păun      Chisnăr Atena
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