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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al  şedinţei din data de 12 martie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi fiind  absenţi 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 ca unic punct continuarea  dezbaterilor asupra:

- Proiectului de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de
România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949
pentru protecţia victimelor de război cu care Comisia este sesizată în
fond.
Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
In deschiderea dezbaterilor, domnul preşedinte a menţionat  că prin

obiectul de reglementare, proiectul face parte  din categoria legilor ordinare
şi că a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.

Domnia Sa a mai menţionat de asemenea că,  după 1989 au dispărut
raţiunile de ordin politic aflate la baza formulării de rezerve în momentul
ratificării de către ţara noastă a Convenţiilor de la Geneva din 1949, Comisia
propunând  spre dezbatere şi avizare plenului Camerei Deputaţilor prezentul
proiect de lege, în următoarea formă:

"Articol unic - România îşi retrage rezervele formulate la;
a) articolul 10 al Convenţiei pentru ameliorarea soartei răniţilor şi

bolnavilor  din forţele armate în campanie, adoptată la Geneva la
12 august 1949;
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b) articolul 10 al Convenţiei pentru ameliorarea soartei răniţilor, şi
bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate pe mare, adoptată la
Geneva la 12 august 1949;

c) articolele 10,12 şi 85 ale Convenţiei relative la tratamentul
prizonierilor de război, adoptată la Geneva la 12 august 1949;

d) articolele 11 şi 45 ale Convenţiei relative la protecţia persoanelor
civile în timp de război adoptată la Geneva la 12 august 1949";

După expunerea prezentată de dl. preşedinte, domnul deputat  Liviu
Mera Alexandru a propus acordarea unui aviz favorabil proiectului de lege.
Supusă votului, propunerea a întrunit unanimitate.
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte a declarat inchise
lucrările şedinţei.

Preşedinte, Intocmit,

Nicolae Păun                                                         Chisnăr Atena
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