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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei din data de 25 septembrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi dnii
deputaţi Filip Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu (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 avizare proiectul ordinii de zi, care
conţine următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor
politice

2. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive etnice de către regimurile de ocupaţie din Ardealul de Nord
în perioada 30 august 1940 - 25 octombrie 1944.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Înainte de a se trece la examinarea proiectelor înscrise pe ordinea de

zi, dl preşedinte a adus la cunoştinţa membrilor comisiei conţinutul
memorandumului intern înaintat comisiei de către Departamentul pentru Relaţii
Externe, Direcţia Organizaţii Internaţionale. Prin acest memorandum comisia este
chemată să desemneze doi participanţi la Conferinţa comisiilor parlamentare pentru
şanse egale între femei şi bărbaţi, care va avea loc la Stockolm în perioada 26-27
octombrie 2001. În urma consultărilor membrilor comisiei au fost desemnaţi, cu
unanimitate  de  voturi,  ca  participanţi  dna deputat  Mihaela Muraru-Mândrea şi
dl deputat Florea Buga.

După informarea asupra memorandumului s-a trecut la dezbaterea
proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
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La primul punct, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii partidelor politice, dl deputat Tokay György şi-a exprimat rezerva asupra
votării acestui proiect de lege, deoarece există o propunere legislativă, aparţinând
Grupului P.N.L., cu acelaşi subiect. Domnia sa consideră că ar fi mult mai bine ca
ele să fie discutate împreună.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, la rândul său, a arătat că
proiectul de lege şi iniţiativa legislativă, prin modificările aduse, nu suprapun
articolele de lege la care urmează să se intervină.

Dl deputat Victor Babiuc, care este iniţiatorul propunerii legislative a
P.N.L., a propus amânarea discutării proiectului de lege până la şedinţa următoare,
când domnia sa va propune introducerea textului propunerii legislative, sub formă
de amendamente, în textul legii înaintat de Guvern.

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La următorul punct înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către
regimurile de ocupaţie din Ardealul de Nord în perioada 30 august 1940 - 25
octombrie 1944, domnii deputaţi Tokay György şi Wittstock Eberhard-Wolfgang
au propus ca observaţiile conţinute la punctul 3 şi la punctul 5 din Avizul
Consiliului Legislativ să fie preluate ca amendamente la propunerea legislativă.

Cele două propuneri au fost susţinute de majoritatea membrilor
comisiei � 9 voturi pentru, 1 vot pentru şi 1 abţinere.

Ordinea de zi fiind epuizată dl preşedinte declară închise lucrările
şedinţei.
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