
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data 11 decembrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:  Cherescu Pavel (din Grupul parlamentar al PRM), dl Filip Georgescu şi
dl Ovidiu Tiberiu Muşetescu (ambii din 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 aprobare proiectul ordinei de zi, pe care
au fost înscrise următoarele puncte:

1. Proiectul   de    Lege    privind   abrogarea   art. 71   din   Decretul
nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor

2. Propunerea legislativă privind regimul incompatibilităţilor.
Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi dl deputat Victor

Babiuc a apreciat, în cuvântul său, că Decretul nr. 177/1948 este depăşit  şi că nu
numai art. 71 ar trebui abrogat, ci şi legea în întregul său. Domnia sa vede ca o
necesitate imperioasă ca Guvernul să emită o nouă Lege a cultelor.

Dl deputat Tokay György propune un aviz favorabil, motivând că în
fapt Decretul nr. 177/1948, în opinia sa, a fost abrogat automat în momentul
adoptării noii Constituţii din 1991.

Dl  deputat   Liviu-Alexandru Mera, la rândul său, în deplin acord cu
dl deputat Tokay György, propune ca în numele comisiei să se înainteze o adresă
Ministerului Culturii şi Cultelor, cerându-i-se acestuia o informare asupra fazei în
care se află Legea cultelor, deoarece la această comisie s-au purtat nenumărate
discuţii  cu    toţi  reprezentanţii cultelor religioase din România, în decursul celor
12 ani scurşi de la Revoluţie. Dl deputat Liviu-Alexandru Mera a subliniat faptul
că, în ciuda acestor numeroase consultări şi dezbateri, în 1999 ea a fost retrasă de
către Guvern.
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Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a fost de părere că la această
şedinţă ar fi fost binevenit să participe şi un reprezentant din partea iniţiatorului.

Dl preşedinte Nicolae Păun  consideră că acest lucru nu îşi avea rostul,
deoarece nu era vorba decât despre abrogarea unui singur articol al legii, nu a legii
în întregul său.

Supus votului, avizul favorabil a fost acceptat cu unanimitate de
voturi.

S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind regimul incompatibilităţilor.

La propunerea dlui deputat Tokay György de a acorda un aviz
favorabil propunerii legislative, membrii comisiei şi-au dat acordul cu majoritate de
voturi.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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