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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 15 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 propus spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care
au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001

privind voluntariatul
2. Propunere legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor private de tip

familial pentru copii aflaţi în dificultate
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/1992

privind organizarea judecătorească republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

4. Formularea unui punct de vedere la Raportul referitor la îndeplinirea atribuţiilor
ce revin Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit
Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar  şi deconspirarea Securităţii
ca poliţie politică.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea şedinţei, dl preşedinte, menţionând că proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a fost trimis cu o zi înainte comisiei
spre dezbatere şi aflându-se în procedură de urgenţă, termenul de depunere al
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raportului fiind 21 octombrie 2002, propune introducerea lui pe ordinea de zi,ca
punct suplimentar. În unanimitate, deputaţii au fost de acord cu această propunere.

Trecându-se la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind
voluntariatul, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări: propunerea
legislativă  face  parte din categoria legilor ordinare, Consiliul Legislativ
acordându-i un aviz negativ. Comisia este sesizată pentru aviz.

Dl deputat Florea Buga a propus acordarea unui aviz favorabil, aviz cu
care comisia a fost de acord în unanimitate.

S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor private de tip
familial pentru copii aflaţi în dificultate.

În deschiderea dezbaterilor pe marginea acestei propuneri legislative,
dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări: această propunere
legislativă are în vedere ocrotirea pe termen lung a copiilor aflaţi în dificultate de
către familiile sociale, obiectiv cuprins şi în planul de acţiune al Programului de
guvernare 2001-2004.

În punctul său de vedere, Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri
legislative, consideră că în prezent protecţia copilului aflat în dificultate este
reglementată printr-o serie de acte normative, iar pentru reconsiderarea cadrului
legal al promovării, respectării şi ocrotirii drepturilor copilului, într-un mod coerent
şi unitar, se află în lucru elaborarea unei legi unice pentru abordarea integrală a
problematicii referitoare la copii. Tot în punctul de vedere al Guvernului se mai
precizează că facilităţile fiscale propuse a fi acordate contravin legislaţiilor
europene în domeniu, iar în plan intern sunt supuse prevederilor Legii 345/2002
privind taxa pe valoarea adăugată, care constituie reglementarea generală în
materie. Tot un aviz favorabil a primit şi din partea Consiliului Legislativ.

O altă menţiune făcută de dl preşedinte s-a referit la faptul că
propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar comisia trebuie
să-şi dea un aviz.

Considerând că acordarea unui aviz favorabil nu ar avea decât un rol
benefic, dl preşedinte propune acordarea unui aviz favorabil, cu care membrii
comisiei au fost de acord în unanimitate.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/1992 privind
organizarea judecătorească republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dl preşedinte Nicolae Păun, în deschiderea dezbaterilor asupra acestui
punct a făcut următoarele precizări: propunerea legislativă a fost creată pentru a
aduce reparaţii prejudiciului cauzat persoanelor care au suferit direct de pe urma
corupţiei justiţiei, prin obţinerea, pe cale jurisdicţională, a obligării statului la plata
acestor sume, urmând ca statul să-şi recupereze aceste sume printr-o acţiune în
regres contra judecătorului responsabil. Propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice. Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil
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propunerii legislative, cu o serie de observaţii şi propuneri de fond şi de tehnică
legislativă. Consideră că modificarea principiului răspunderii statului (art.48 alin.3
din Constituţia României limitează răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate
prin erorile juridice săvârşite în procesele penale) şi a acţiunii sale în regres
reprezintă o oportunitate politică asupra căreia nu este abilitat să se pronunţe.
Modalitatea de reglementare, însă, dacă s-ar realiza acest deziderat, ar trebui să se
armonizeze cu normele existente şi cu respectarea principiilor fundamentale ale
răspunderii juridice.

La propunerea dlui preşedinte Nicolae Păun, propunerea legislativă a
primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi:
formularea unui punct de vedere la Raportul referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce
revin   Consiliului  Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit Legii
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar  şi deconspirarea Securităţii ca poliţie
politică.

Înscris la cuvânt, dl deputat Bereczki Endre a propus un aviz favorabil,
menţionând, în cuvântul său, că din raportul prezentat rezultă că România a intrat
pe drumul cel bun, iar activitatea institutului este o activitate comparativă cu cea
din alte ţări.

De o părere contrară au fost dnii deputaţi Mircea Costache şi Florea
Buga, care au propus un aviz negativ, considerând că această instituţie nu îşi are
rostul, că pe timpul activităţii acestui for nu s-au înregistrat nici un fel de rezultate
şi că această instituţie este în plus, deoarece nimeni nu mai este interesat de cine a
fost informator sau colaborator.

Dl deputat Florea Buga a subliniat, în cuvântul său, că şi actualul
S.R.I. face exact acelaşi lucru: utilizează informatori şi colaboratori, părerea
domniei sale fiind că acum suntem mai urmăriţi şi ascultaţi decât până acum.

Dl deputat Varga Attila a menţionat că s-ar putea ca dl deputat Florea
Buga să aibă dreptate, dar sarcina comisiei noastre nu este de a discuta valabilitatea
unei legi care este în vigoare, iar avizul negativ propus nu va duce la desfiinţarea
acestui consiliu. Domnia sa a mai atras atenţia, încă o dată, că în această şedinţă nu
se discută Legea 187, care are în vedere înfiinţarea acestui consiliu, ci numai
raportul de activitate.

Dl preşedinte Nicolae Păun a rugat membrii comisiei care au
observaţii de făcut asupra raportului să le formuleze în scris şi să le înainteze
secretariatului tehnic al comisiei, pentru a fi dezbătute în şedinţa comună de mâine
şi cuprinse în co-raport.

Supusă votului, propunerea de acordare a unui aviz favorabil a întrunit
majoritate de voturi: 10 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.

S-a trecut la examinarea proiectului de lege înscris suplimentar pe
ordinea de zi: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
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Dl preşedinte Nicolae Păun a ţinut să facă unele precizări, şi anume:
proiectul de lege duce la stimularea angajatorilor pentru crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri, precum şi stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc
de muncă. Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil
proiectul de lege, cu o serie de observaţii şi propuneri de tehnică legislativă,
precum şi cu un amendament, la art.1 pct.c), care a fost preluat în textul final.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi comisia este sesizată
pentru aviz.

În unanimitate, membrii comisiei au acordat un aviz favorabil acestui
proiect de lege.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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