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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei din data de 29 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 au fost înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea   legislativă   privind  unele măsuri referitoare la
mişcarea antifascistă din România

2. Propunerea   legislativă   privind ortografierea numelor şi
prenumelor persoanelor ale căror acte de stare civilă au fost traduse în altă limbă
decât cea maternă.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea punctului 1 de pe ordinea de zi, la care, în

deschidere, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:
- Obiectul de reglementare îl constituie declararea Asociaţiei Antifasciştilor din

România ca organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, prin lege.
- Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria

legilor ordinare.
- Lipseşte avizul Consiliului Legislativ.
- În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din OG nr.26/2000 privind
recunoaşterea unei asociaţii sau a unei fundaţii, ca fiind de utilitate publică, se face
prin hotărâre de Guvern. Deşi această ordonanţă nu a devenit lege, ea îşi produce
efectele şi, în acest caz, intervine un conflict de competenţă.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus şi de faptul că 14 iunie 2002
este data de depunere a raportului, dl preşedinte Nicolae Păun a propus amânarea



dezbaterii acestei propuneri legislative până la primirea avizului Consililului
Legislativ. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, propunerea
legislativă   privind ortografierea numelor şi prenumelor persoanelor ale căror acte
de stare civilă au fost traduse în altă limbă decât cea maternă.

În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut
următoarele precizări:
- Comisia noastră este sesizată pentru aviz.
- Obiectul de reglementare îl constituie modalitatea în care cetăţenii al căror nume
sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea
maternă ori cu ortografia altei limbi, pot solicita înscrierea, prin menţiuni pe aceste
acte, a numelui şi prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne, precum şi
scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru.
- Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor organice.
- Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă, întrucât aspectele
vizate sunt deja reglementate prin Decretul 975/1968, în prezent în vigoare.

Faţă de cele arătate mai sus, dl preşedinte a propus un aviz negativ,
având   în  vedere că un aviz favorabil ar duce la încălcarea dispoziţiilor art. 12 şi
art. 14 din Legea nr. 24/2002 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative privind �unicitatea reglementării� în materie.

Nemaifăcându-se nici un fel de alte comentarii, dl preşedinte a supus
la vot propunerea de acordare a avizului negativ, propunere cu care deputaţii au
fost de acord cu unanimitate de voturi.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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