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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 11 iunie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip   Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al
PD, aflat în concediu medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei care, în
deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care a fost înscris, ca unic punct,
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări

pe marginea proiectului de lege, şi anume:
•  Comisia noastră este sesizată în fond.
•  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului opţional la Convenţia

asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6
octombrie 1999 şi a fost elaborat în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin Programul
de Guvernare pentru anii 2001-2004, în ceea ce priveşte politica socială şi ocuparea forţei de
muncă.

•  Proiectul de lege are caracter de lege ordinară.
•  Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 mai 2003.

După această prezentare, dl preşedinte a supus votului titlul proiectului de lege,
articolul unic şi proiectul de lege, în întregul său. Toate au fost votate cu unanimitate de voturi.

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