
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 2 iulie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind
membru al Guvernului, şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei care, în
deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele
puncte:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind

restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor   cetăţenilor   aparţinând
minorităţilor  naţionale din România

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/1998 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor   cetăţenilor   aparţinând
minorităţilor naţionale din România

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea   şi
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Deoarece la punctele 1 şi 2 înscrise pe ordinea de zi membrii comisiei au apreciat

că trebuie făcută o documentaţie amănunţită au propus amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă
ulterioară.

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 3 al ordinii de zi, propunerea
legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea   şi acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961, deputaţii au fost de acord, în unanimitate, cu avizarea favorabilă a
acesteia, considerând că modificările aduse Legii 309/2002, în sensul facilităţilor acordate la
depunerea actelor doveditoare de către potenţialii beneficiari ai legii sunt binevenite.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,
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Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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