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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al  şedinţei din data de 13 martie2002

La şedinţa  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:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
13/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.102/2000
privind  statutul şi regimul refugiaţilor în România .

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
 În deschiderea dezbaterilor, domnul preşedinte a făcut o scurtă
prezentare a proiectului de lege luat în dezbatere, arătând că obiectul de
reglementare îl constituie asigurarea asistenţei materiale a solicitanţilor
statutului de refugiat şi a hranei pentru cei aflaţi în zona de tranzit,proiect
care a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21 februarie 2002 şi cu
care Comisia este sesizată pentru aviz.
 Domnul deputat Liviu Mera Alexandru a propus acordarea unui aviz
favorabil acestui apreciind oportunitatea sa .

Tot un aviz favorabil a propus şi domnul Wittstock Eberhard -
Wolfgang, semnalând o greşală apărută la redactarea art.1, şi anume :
"Ordonanţa  Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor
în România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
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nr.436 în data 3 septembrie 2000 şi nu în 3 noiembrie 2000 aşa cum este
menţionat în  in materialul înaintat.

Supusă votului propunere de acodarea unui aviz favoravil proiectului
de lege  a întrunit unanimitate de voturi, urmând ca în aviz să fie menţionată
modificarea propusă de domnul deputat Wittstock .

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

                PREŞEDINTE,                                                Întocmit,

                 Nicolae Păun                                                 Chisnăr Atena
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