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şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 17 aprilie 2002

Ieri,  17  aprilie 2002 au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile omului,

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

aprobată în unanimitate � următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă privind modificarea articolelor 169 şi 298 din

Codul penal.

2. Diverse.

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

Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat

Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 al ordinii de zi a generat

opinii contradictorii în rîndul membrilor Comisiei. Astfel domnii deputaţi

Gheorghe Tokay şi Eberhard-Wolfgang Wittstock au arătat că propunerea

legislativă în discuţie este binevenită, întrucât corelează Codul penal cu Legea

privind informaţiile clasificare, recent adoptată de Parlament şi s-au pronunţat

pentru avizarea favorabilă. Pe de altă parte, dl deputat Nicolae Păun, preşedintele

Comisiei, precum şi dl deputat Florea Buga s-au pronunţat pentru respingerea



iniţiativei legislative, subliniind că propunerea legislativă abrogă dispoziţiile din

Codul penal referitoare la culpa celor care divulgă informaţii cu caracter secret, fără

a reformula textul pentru cazurile în care există elementul obiectiv al infracţiunii.

Supusă la vot, propunerea legislativă de la punctul 1 a fost respinsă cu majoritate de

voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au luat în discuţie memoriul adresat

preşedintelui Camerei Deputaţilor de Episcopia Română Unită cu Roma Greco-

Catolică din Oradea � prin care se formulează unele propuneri de modificare şi

completare a Decretului-Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la

Biserica Unită cu Roma. Membrii Comisiei au luat act de sugestiile ierarhiei greco-

catolice, urmând ca � în măsura în care unul dintre deputaţi îşi va însuşi aceste

sugestii � acestea să facă obiectul fie unei iniţiative legislative în nume propriu, fie

unor amendamente cu prilejul viitoarelor dezbateri parlamentare asupra anunţatului

proiect  de lege al Guvernului privind regimul cultelor.

SECRETAR

Florea Buga

Întocmit: exp.Valentin L. Gheorghiu
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