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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 12 octombrie 2004

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi: din Grupul

parlamentar al PSD - domnul deputat Filip Georgescu, dl Pavel Cherescu – aflat în

delegaţie în străinătate, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera 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 următoare :

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6

martie 1945 din motive etnice, adoptată cu modificări şi completări prin Legea

nr.189/2000.

2. Întâlnire cu dna judecător Popa Semida preşedintele Comisiei pentru

acordarea certificatelor de luptător în rezistenţa anticomunistă, în vederea

prezentării unui raport asupra activităţii acestei comisii de la înfiinţare şi până în

prezent.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Deputaţii s-au pronunţat - cu unanimitate de voturi – pentru avizarea

iniţiativei legislative de la punctul 1, considerând că are un binevenit caracter

reparatoriu.
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La punctul doi al ordinii de zi, deputaţii au audiat o informare privind modul

de solutionare al memoriilor şi petiţiilor sosite la Comisia pentru acordarea

certificatelor de luptător în rezistenţa anticomunistă, în baza Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa

anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive

politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive

politice, măsuri administrative abuzive. S-a relevat – cu această ocazie – că, deşi au

fost înregistrate 14.386 de cereri, au fost soluţionate 11.996, numai în 432 de cazuri

fiind eliberate decizii tipizate pentru dosarele soluţionate în anul 2000. Deputaţii au

solicitat îmbunătăţirea activităţii Comisiei, printr-o mai bună organizare,

pronunţându-se chiar pentru elaborarea unor propuneri legislative în acest sens.

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

lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE,      ÎNTOCMIT,

             Deputat  expert
         Nicolae Păun       Gheorghiu V. Laurenţiu
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