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PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 16 aprilie 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Filip Georgescu
şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al
Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei, care în
deschidere a propus spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care este înscris un singur punct:
propunerea legislativă privind Legea partidelor politice.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl preşedinte Nicolae Păun, în luarea sa de cuvânt, a informat că această

propunere legislativă a fost trimisă comisiei noastre spre avizare şi are ca obiect de reglementare
regimul juridic al partidelor politice. Potrivit art. 72 (3) lit.b) din Constituţia României are
caracter de lege organică.

Domnia sa a atras atenţia că Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea
legislativă, cu o serie de observaţii şi propuneri, atât de substanţă, cât şi de tehnică legislativă,
precizându-se că pentru o reglementare unică se propune dezbaterea acestei propuneri legislative
împreună cu propunerea legislativă privind finanţarea partidelor politice.

Dl deputat Tokay György este de părere că ar trebui să se dea un aviz de
respingere, modificarea principală adusă Legii partidelor politice este ridicarea pragului de
susţinători de la 10.000, în 15 judeţe � cum prevede art. 17 din vechea lege, la 30.000.

Dl preşedinte, susţinând punctul de vedere al dlui deputat Tokay György, a
subliniat faptul că, dacă se ţine seama de prestanţa comisiei, este absolut necesar să se dea un vot
de respingere, deoarece tot un vot negativ a fost dat de către comisie şi propunerii legislative
privind finanţarea partidelor politice.

Propunerea de respingere a fost supusă votului şi a întrunit unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun declară închise lucrările

şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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