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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Proces verbal
al lucrărilor comisiei din data de 18 iunie 2002

Ieri, 18 iunie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi

următoarea iniţiativă legislativă:

1. Propunerea legislativă privind transparenţa decizională în

administraţia publică.

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:

Filip Georgescu (Grupul parlamentar al PSD), Constantin Teculescu,

precum şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al

PSD), care este membru al Guvernului. Şedinţa a fost condusă de dl deputat

Nicolae Păun � preşedintele Comisiei.

Deputaţii au avizat favorabil - cu unanimitate de voturi - propunerea

legislativă în discuţie, într-o formă amendată.

Amendamentul acceptat cu unanimitate de voturi de membrii comisiei

a fost propus de dl deputat Liviu-Alexandru Mera şi a constat din eliminarea

textului literei b) din textul iniţial al articolului 5, care avea următoarea

redactare:
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�Art.5 � Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi procesul de elaborare a

actelor normative şi şedinţele în care sunt prezentate şi dezbătute informaţii

privind: (�) (b) � activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea

acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii; �

În susţinerea amendamentului său, dl deputat Liviu-Alexandru Mera a

arătat că principiul concurenţei loiale este protejat de legea privind

combaterea concurenţei neloiale - aflată în vigoare, iar sub prevederile

textului iniţial s-ar putea ascunde anumite activităţi comerciale ori fiscale, cu

caracter ilegal.

La acordarea avizului favorabil iniţiativei legislative în discuţie,

deputaţii au avut în vedere că această iniţiativă legislativă este benefică

pentru societatea românească, întrucât prevede consultarea şi participarea

activă a cetăţenilor la procesul de elaborare a actelor normative şi în cel de

luare a deciziilor - de natură a asigura eliminarea disfuncţionalităţilor de la

nivelul autorităţilor publice şi a spori gradul de compatibilitate cu

administraţiile din ţările comunitare.

Secretar

Florea Buga
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