
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 28 februarie 2002

Azi, 28 februarie 2002, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile

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

aprobată în unanimitate - următoarele iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 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

celor deportate în străinătate, azi constituite în prizonieri.

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 189 din 2

noiembrie 2000, privind OG nr. 105/1999 pentru acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la

6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

 La lucrări au participat 13 deputaţi, fiind absenţi: dl deputat Gheorghe

Tokay din Grupul parlamentar al UDMR, precum şi domnii deputaţi Filip
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Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat

Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi nu a primit aviz

favorabil, fiind respinsă cu unanimitate de voturi de către membrii Comisiei.

Deputaţii au evidenţiat că există o altă iniţiativă legislativă cu un obiect similar -

proiectul de Lege privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor

care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii,

în perioada 1950-1961 - ce a parcurs o parte din procedura legislativă, fiind

adoptat de Senat şi ajungând, în prezent, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.

Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizată favorabil

de către membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, în forma recomandată de

Consiliul Legislativ. Deputaţii au considerat binevenită modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 în sensul extinderii valabilităţii prevederilor

acesteia şi la românii care au fost persecutaţi din motive etnice în perioada

ocupaţiei nazisto-hortyste a Transilvaniei, potrivit principiului egalităţii de

tratament.

SECRETAR

Mihaela Muraru-Mândrea

Întocmit: exp. Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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