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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 30 aprilie 2002

La şedinţă a participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Georgescu Filip 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 prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea articolului 14 alin. 1 din Legea privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului nr. 3 din 22 februarie 2000.

Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate.
Pentru început, dl preşedinte Nicolae Păun a menţionat că în forma

prezentată Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nr. 3 din 22
februarie 2000, la alin. 1 al art. 14 se prevede că problemele supuse referendumului
local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, numai la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. Prin această prevedere se
observă o îngrădire a dreptului de iniţiativă în acest domeniu al consilierilor locali
şi judeţeni, lăsând doar la latitudinea primarului sau a preşedintelui consiliului
judeţean dreptul de a propune sau nu problemele supuse referendumului. Prezenta
propunere legislativă, iniţiată de prof.univ.dr.ing. Anton Ionescu, deputat PNL,
înlătură această îngrădire, dând posibilitatea consilierilor locali şi celor judeţeni de
a iniţia propuneri privind problemele supuse referendumului.

După această introducere, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, în
luarea sa de cuvânt, a menţionat că modificarea este salutară şi a propus acordarea
unui aviz favorabil.

Dl deputat Mircea Costache a considerat că pentru o mai bună precizie
a textului alin. 1 al art. 14 ar trebui amendat în următoarea formă: �Problemele
supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz,



la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau la
propunerea unuia sau mai multor consilieri locali, respectiv unuia sau mai
multor consilieri judeţeni�.

Supusă votului, propunerea dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang
de acordare a avizului favorabil, în forma amendată de dl deputat Mircea Costache,
a fost acceptată cu unanimitate de voturi de membrii comisiei.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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