
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte

şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor Comisiei din data de 4 iulie 2001

Astăzi, 4 iulie 2001, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrisă pe

ordinea de zi, aprobată în unanimitate, "Propunerea legislativă pentru

completarea Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu

începere la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori

constituite în prizonieri".

La    lucrări  au  participat  14  deputaţi,  fiind  absenţi   următorii:

dl deputat Filip Georgescu şi dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu din

Grupul parlamentar al PDSR - care sunt membri ai Guvernului.

Membrii comisiei au dezbătut şi aprobat iniţiativa în discuţie,

aducând câteva amendamente de natură a corela textul acesteia cu

legislaţia existentă. Având în vedere reglementările Legii nr.189/2000, dl

deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus reformularea titlului



propunerii legislative, după cum urmează: �Lege pentru completarea

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�. Al doilea amendament propus de dl deputat

Wittstock Eberhard-Wolfgang a constat din reformularea părţii

introductive a Articolului unic din textul iniţial, după cum urmează: �Art.

1 al 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, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea

nr.189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr.553 din 8 noiembrie 2000, se completează cu alin. (2), care va avea

următorul cuprins: (�)". Aceste amendamente au fost adoptate de

membrii comisiei cu majoritate de voturi.

Şi propunerea legislativă - în ansamblul său - a fost adoptată cu

majoritate de voturi.
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