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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 5 iunie 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 modificarea Legii nr. 112/25.11.1995
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe,
trecute în proprietatea statului

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

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La primul punct al ordinei de zi, propunerea legislativă privind

modificarea Legii nr. 112/25.11.1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor
imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului, dl preşedinte
Nicolae Păun, în deschiderea lucrărilor, a precizat faptul că această comisie este
sesizată pentru aviz, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea
legislativă, cu propunerea reglementării acesteia în stilul normativ specific
cerinţelor Legii nr. 24/2000.

Nefăcându-se nici un fel de comentarii pe marginea propunerii
legislative luate în dezbatere, dl preşedinte a propus acordarea unui aviz favorabil,
propunere care a fost votată cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea punctului doi de pe ordinea de zi, propunerea
legislativă privind unele măsuri referitoare la mişcarea antifascistă din România.



La acest punct, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de observaţii
legate de faptul că propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare
pentru care comisia trebuie să elaboreze un aviz. Consiliul Legislativ a avizat
favorabil propunerea legislativă, cu o serie de observaţii de redactare, drept pentru
care dl preşedinte a propus acordarea unui aviz favorabil.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang s-a pronunţat în discordanţă
cu această propunere, menţionând faptul că există altă procedură în cazuri de
utilitate publică  şi   nu  prin această lege, de vreme ce ele există reglementate prin
Legea nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

Supus   votului avizul favorabil, a fost aprobat cu majoritate de voturi:
6 pentru, două împotrivă şi două abţineri.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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