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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale                                           P.l. 300/11.06.2002

Domnului deputat
Prof.univ.dr. Ion Neagu,

Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 568/2001
pentru aprobarea 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

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. 300 din 3 septembrie 2002, spre
dezbatere şi avizare, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 568/2001 pentru aprobarea 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, înregistrată cu nr.25/508/03.09.2002.

În şedinţa din 26 septembrie 2002, membrii comisiei au examinat
propunerea legislativă, în conformitate cu art. 60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor şi au hotărât să îi acorde un aviz favorabil, cu recomandarea ca la
întocmirea raportului să se aibă în vedere remedierea erorii de redactare din
cuprinsul articolului I, privind numerotarea punctelor, şi cu următoarele
amendamente admise:



Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.     �Art.I

    2. Articolul 5 din Legea
nr.568/2001 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«Art.5 � (1) Cerera poate fi
introdusă de persoana condamnată
sau supusă unei măsuri
administrative abuzive ori, după
decesul acesteia, de soţul sau rudele
până la gradul al patrulea inclusiv
până la data de
1 ianuarie 2004»�.

    Dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang propune înlocuirea
sintagmei �până la data de 1 ianuarie
2004� cu sintagma �până la 31
decembrie 2003� şi redactarea în
următoarea formă:
   �Art.I
    2. Articolul 5 din Legea
nr.568/2001 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«Art.5 � (1) Cerera poate fi introdusă
de persoana condamnată sau supusă
unei măsuri administrative abuzive
ori, după decesul acesteia, de soţul
sau rudele până la gradul al patrulea
inclusiv până la data de
31 decembrie 2003»�.
    Amendamentul a fost adoptat de
membrii comisiei cu unanimitate de
voturi.

    Pentru o reglementare unitară,
având în vedere că şi la proiectul
de lege al Guvernului s-a propus
şi adoptat, de către comisie,
acelaşi termen.

2.     �Art. II � Dispoziţii finale
�����������..
     (2) În termen de 60 de zile de la
publicarea legii în Monitorul Oficial
al României, Guvernul va stabili,
prin hotărâre, în concordanţă cu
prevederile prezentei legi, noul
Regulament de organizare şi
funcţionare al Comisiei pentru
constatarea activităţii de luptător în
rezistenţa anticomunistă�.

    Dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang propune înlocuirea
cuvântului �activităţii� cu �calităţii�
şi redactarea textului astfel:
�Art. II � Dispoziţii finale
�����������..
     (2) În termen de 60 de zile de la
publicarea legii în Monitorul Oficial
al României, Guvernul va stabili, prin
hotărâre, în concordanţă cu
prevederile prezentei legi, noul
Regulament de organizare şi
funcţionare al Comisiei pentru
constatarea calităţii de luptător în
rezistenţa anticomunistă�.
    Amendamentul a fost adoptat de
membrii comisiei cu unanimitate de
voturi.

    Pentru concordanţă cu
denumirea corectă a comisiei deja
înfiinţată în cadrul Ministerului
Justiţiei.

PREŞEDINTE,



Nicolae Păun

Întocmit:
Consilier  Onesia Babeş
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