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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 01 octombrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, 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 ordiniei de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2000

pentru aprobrea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind
aprobarea O.G.nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările
ulterioare

2. Propunerea legislativă privind compensaţiile acordate cetăţenilor români
persecutaţi   din   motive    politice    de     regimurile  de dictatură din perioada
6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse,
confiscate sau naţionalizate.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2000 pentru
aprobrea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind aprobarea
O.G.nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate, la
care dl preşedinte a făcut o serie de precizări, şi anume: propunerea legislativă face



parte din categoria legilor organice, iar comisia este sesizată pentru aviz. Guvernul
nu susţine, în punctul său de vedere, adoptarea propunerii legislative, considerând
că pct.1 este neconstituţional, pct.2 este cuprins în anexa HG 127/2002 privind
aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor OG nr.105/1999, pct. 5 este
cuprins în Legea nr.319/2002 pentru aprobarea OG nr.105/1999. De asemenea, în
expunerea de motive nu se precizează sursa de finanţare. Consiliul Legislativ a
avizat favorabil propunerea legislativă, dar a formulat o serie de propuneri şi
observaţii de fond şi de tehnică legislativă.

Dl deputat Tokay Gheorghe, invocând în cuvântul său observaţia
conţinută în punctul de vedere al Consiliului Legislativ (�astfel, art.1 din ordonanţă
urmează a fi modificat în sensul ca de prevederile acestui act normativ să
beneficieze doar cetăţenii români cu domiciliul în România şi care locuiesc
efectiv în ţară�), consideră că este o discriminare care încalcă un drept
constituţional, care odată aprobat ar putea deschide o �cutie a Pandorei�,  şi
propune acordarea unui aviz de respingere.

Acelaşi   punct    de    vedere    l-au    avut    şi  dnii deputaţi Mera
Liviu-Alexandru şi Wittstock Eberhard-Wolfgang.

Supusă votului propunerea de acordare a avizului negativ a întrunit
unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea
legislativă privind compensaţiile acordate cetăţenilor români persecutaţi din
motive    politice    de     regimurile   de dictatură din perioada 6 septembrie 1940-
22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naţionalizate.

Dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări: propunerea
legislativă face parte din categoria legilor ordinare, comisia fiind sesizată pentru
aviz. Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative în forma prezentată, considerând, printre altele, că cea mai mare parte
din măsurile reparatorii prevăzute în propunerea legislativă sunt deja reglementate
printr-o serie de acte normative.

Dl deputat Buga Florea, în cuvântul său, a subliniat faptul că sunt
suficiente actele normative în vigoare, care prevăd astfel de acte reparatorii, încât
nu mai este nevoie de unul. Propune un aviz negativ.

Supusă la vot propunerea de acordare a avizului negativ acestei
propuneri legislative a întrunit majoritate de voturi şi o abţinere.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	PROCES  VERBAL


