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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 4 septembrie 2002

Azi, 4 septembrie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii

cetăţeniei române nr.21/1991.

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite

împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului

privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în

special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite

împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a

Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a

aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva

criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15

noiembrie 2000.
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La lucrări au participat 15 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

Comisiei a fost condusă de dl. deputat Gheorghe Tokay,

vicepreşedintele Comisiei.

Deputaţii au avizat favorabil - cu unanimitate de voturi � iniţiativa

legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, în forma iniţiatorului, la

propunerea domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, cu

recomandarea către comisia sesizată pe fond de a se ţine seama de

observaţiile Consiliului Legislativ. Membrii Comisiei au considerat că

această iniţiativă legislativă este benefică pentru îmbunătăţirea

protecţiei drepturilor omului în România, permiţând simplificarea

procedurii de obţinere a cetăţeniei române.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au avizat favorabil

proiectul de lege cu unanimitate de voturi, la propunerea domnului

deputat  Gheorghe Tokay, având în vedere că România a semnat - la 14

decembrie 2000, la Palermo - Convenţia Naţiunilor Unite împotriva

criminalităţii transnaţionale organizate

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp.Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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