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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 08 octombrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, 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 informat membrii comisiei că, pe lângă propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile
locale, au mai fost introduse pe ordinea de zi alte două iniţiative legislative:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor
procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale, care au ca dată stabilită pentru
depunerea raportului, 14 octombrie, şi au fost trimise spre dezbatere şi avizare în
procedură de urgenţă.

Membrii comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu discutarea
tuturor celor trei iniţiative legislative.

S-a trecut la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi, la care
dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări, şi anume că această
propunere legislativă, iniţiată de dna Amalia Bălăşoiu, deputat PUR, se constiuie
într-o modificare şi completarea a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, în
sensul introducerii obligativităţii participării la vot, respectiv aplicarea unei amenzi
contravenţionale.
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Propunerea legislativă are un caracter de lege organică şi a primit
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, dar cu o serie de observaţii şi propuneri
care, dacă ar fi preluate în text, ar schimba aproape complet fondul acesteia.

Primul înscris la cuvânt, dl deputat Florea Buga, a menţionat faptul că
dând un aviz favorabil comisia ar încălca dreptul la exprimare, consfinţit prin
Constituţie. Cetăţenii pot să se exprime, dar nu pot fi obligaţi. Acelaşi lucru l-a
subliniat în cuvântul său şi dl deputat Varga Attila, menţionând că este în total
consens cu dl deputat Buga şi amintind că în Constituţie, în articolul care ia în
discuţie dreptul la vot, se menţionează că fiecare cetăţean are un drept electoral de a
se exprima şi tocmai pentru că este un drept nu se poate supune unui regim
sancţionator. Rămâne la latitudinea cetăţeanului dacă vrea şi în ce sens să voteze.

Dl deputat Florea Buga a adăugat la cele spus şi faptul că dacă se va
merge în acest ritm cu sancţiunile se va ajunge, poate, ca într-un viitor apropiat
deputaţii să fie sancţionaţi şi pentru faptul că nu au luat cuvântul în comisie sau în
plen.

Dl deputat Mera Liviu-Alexandru, la rândul său, a făcut precizarea că,
probabil, iniţiatoarea s-a inspirat din legislaţia altor ţări, cum ar fi Grecia sau
Turcia, dar a menţionat faptul că acest lucru este inacceptabil pentru România, în
faza în care nu avem de-a face cu o democraţie consolidată.

Un alt vorbitor, dl deputat Victor Babiuc, a subliniat faptul că conform
Constituţiei, cetăţeanul are dreptul să voteze, iar dacă vrem ca acest drept să
devină obligaţie trebuie schimbată Constituţia.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang şi-a exprimat nedumerirea
asupra avizului favorabil pe care Consiliul Legislativ l-a acordat propunerii
legislative,   după  ce a făcut o serie de recomandări atât asupra punctelor 1, 2, 6,
11-16 şi 18 ale art. 1, care ar urma să fie eliminate. Domnia sa citează şi un
fragment din avizul Consiliului Legislativ care sună astfel: �ori textul din proiect
introduce un sistem complicat de calcul al amenzii aplicabile în funcţie de elemente
incerte şi necunoscute în momentul săvârşirii faptei de contravenient de natură a-l
face nefuncţional, ineficient şi, în orice caz, lipsit de promptitudine în aplicare
sancţiunii. În plus, în această situaţie, ar rezulta că pentru aceeaşi faptă s-ar putea
aplica amenzi diferite în raport de circumscripţia electorală din care face parte
persoana care nu s-a prezentat la vot�.

Toţi cei care au luat cuvântul până la acest moment au propus un aviz
de respingere.

Dl deputat Nicu Cojocaru consideră, la rândul său, că poate ar trebui
ceva schimbat în legea alegerilor locale, pentru ca să nu se mai genereze situaţia de
până acum, când după alegeri cetăţenii care nu au venit la vot sunt cei mai
nemulţumiţi de rezultatul alegerilor.

Dl preşedinte Nicolae Păun, în cuvântul său, a menţionat că nu se vrea
să se recunoască faptul că angrenajul electoral comportă nişte costuri deosebit de
ridicate (numărul buletinelor de vot, al comisiilor, al cabinelor), care se pierd dacă
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populaţia nu se prezintă la vot. Părerea domniei sale fiind că poate democraţia
trebuie impusă atunci când anumiţi oameni nu vor sau nu pot să se deprindă cu ea.

Supus votului, avizul negativ, a fost votat cu 7 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă şi o abţinere. A mai existat o propunere, de acordare a unui aviz
favorabil, făcută de dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea, dar care nu a mai fost
supusă votului, deoarece cea anterioară a întrunit majoritate de voturi.

Trecându-se la examinarea celui de-al doilea proiect de lege înscris pe
ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, dl preşedinte Nicolae Păun a precizat că ordonanţa aduce ca
noutate introducerea unui nou capitol II, care reglementează ajutorul pentru
încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2002-31 martie 2003, eliminându-se
condiţiile impuse pentru acordarea ajutorului şi stabilindu-se plafoanele de venituri
şi nivelurile ajutoarelor pentru încălzire.

Dl preşedinte Nicolae Păun a mai menţionat că Consiliul Economic şi
Social a acordat un aviz favorabil proiectului de lege, iar comisia noastră este
sesizată pentru aviz.

Dl deputat Florea Buga consideră că este normal să se acorde un aviz
favorabil dacă se iau în calcul efectele pozitive ale aplicării acestei ordonanţe.

Membrii comisiei au fost de acord cu unanimitate de voturi pentru
acordarea avizului favorabil.

S-a trecut la examinarea următorului proiect de lege înscris pe ordinea
de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor
procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale, la care dl preşedinte Nicolae
Păun a făcut următoarele precizări: comisia noastră este sesizată pentru aviz,
Consiliul Legislativ a acordat un aviz favorabil, iar proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare. Reglementarea o constituie prorogarea termenului
prevăzut până la 15 noiembrie 2002.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil, cu
care membrii comisiei au fost de acord în unanimitate.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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