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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei din data de 28 mai 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Georgescu Filip,
Constantin Teculescu 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 înscris, ca unic punct,
proiectul de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de
protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea şedinţei, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:

- Comisia noastră este sesizată pentru aviz.
- Obiectul de reglementare îl constituie instituirea unor măsuri de prevenire a transmiterii

virusului HIV/SIDA şi de protecţie a persoanelor afectate de acest virus.
- Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
- Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, cu o serie de observaţii şi propuneri,

care, în parte, au fost preluate în proiectul de Lege adoptat de Senat la data de 13 mai 2002.
- Guvernul, în punctul de vedere transmis iniţial la propunerea legislativă, susţine ca unele

prevederi ale acestei iniţiative legislative să fie examinate ca amendamente la proiectul
elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

După precizările făcute, dl preşedinte a propus avizarea favorabilă a acestui proiect
de lege.

O părere contrară a pronunţat dl deputat Bereczki Endre, considerând că atât timp
cât Ministerul Sănătăţii şi Familiei are în curs de finalizare un proiect de lege care reglementează
acest domeniu, cât şi faptul că în acest moment sunt în procedură legislativă şi alte asemenea
iniţiative legislative care propun reglementări în materie şi a căror adoptare ar crea paralelisme,
nu e de acord cu avizarea favorabilă a proiectului de lege, drept pentru care domnia sa a meţionat
că se va abţine de la vot.

Supusă votului, propunerea formulată de dl preşedinte Nicolae Păun, de acordare a
a unui aviz favorabil, a fost acceptată cu majoritate de voturi: o abţinere.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,



Nicolae Păun Chisnăr Atena
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