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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 24 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 11 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al   PSD, Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical, şi Wittstock Eberhard-Wolfgang, din Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale, aflat într-o delegaţie în străinătate.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă pentru completarea Legii
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie

de precizări:
- comisia noastră este sesizată pentru aviz
- obiectul de reglementare îl constituie completarea Legii nr.68/1992 pentru

alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, prin introducerea unui nou articol,
potrivit căruia organizaţia cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, care
întruneşte la nivel de ţară numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate
dintre organizaţiile acelei minorităţi şi depăşeşte pragul electoral de 5%, are
dreptul la un număr de mandate potrivit normei de reprezentare, iar deputaţii şi
senatorii aleşi pe listele acestei organizaţii să constituie un singur grup
parlamentar

- propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
Înscris la cuvânt, dl deputat Tokay Gheorghe, invocând prevederile

constituţionale, a atras atenţia asupra faptului că prevederile invocate de dl deputat
Nicolae Păun în precizări sunt de neacceptat deoarece, chiar dacă numărul de voturi
al acestei etnii depăşeşte pragul electoral de 5%, nu îi pot fi atribuite mai multe
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mandate întrucât nu este partid politic. În concluzie, etnia romă nu poate avea decât
un singur reprezentant în Parlament, la fel ca toate celelalte minorităţi naţionale.
Propune acordarea unui aviz de respingere, cu care membrii comisiei au fost de
acord în unanimitate.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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