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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 12 noiembrie  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,  şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
vicepreşedinte al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul
ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
articolului 38 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale

2. Propunerea legislativă privind completarea prevederilor art.4 din
Legea  nr.70  din  26  noiembrie  1991   publicată  în  Monitorul Oficial nr.239 din
28 noiembrie 1991 şi republicată în temeiul prevederilor Legii nr.25 din 12 aprilie
1996 publicată în Monitorul Oficial nr.77 din 13 aprilie 1996.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a menţionat, în cuvântul

domniei sale, că propunerea legislativă s-a făcut în sensul socotirii ca perioade
asimilate şi a perioadelor cât o persoană a urmat învăţământul universitar la seral,
la fără frecvenţă sau la distanţă. Totodată, iniţiatorul propune ca şi pensionarii aflaţi
în plată la data când propunerea legislativă va deveni lege să beneficieze de
asimilarea perioadei cât au frecventat cursurile universitare, indiferent de forma
cursurilor frecventate, şi astfel perioada asimilată să se adauge la stadiul de cotizare
realizat.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang propune acordarea unui aviz
de respingere, considerând că nu este normal să se acorde două norme de stagii de
cotizare şi anume: una ca urmare a cotizării la locul de muncă, conform Codului
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muncii, şi una asimilată ca student la una din formele de învăţământ zi, seral sau
fără frecvenţă, pentru că astfel s-ar ajunge ca pentru aceeaşi perioadă de timp să se
încaseze o sumă dublă.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Florea Buga care, la rândul său, a
propus un aviz de respingere.

Supusă votului, această propunere a întrunit unanimitate de voturi.
S-a trecut la analizarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind completarea prevederilor art.4 din Legea  nr.70  din
26  noiembrie  1991   publicată  în  Monitorul Oficial nr.239 din 28 noiembrie 1991
şi republicată în temeiul prevederilor Legii nr.25 din 12 aprilie 1996 publicată în
Monitorul Oficial nr.77 din 13 aprilie 1996.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, în luarea sa de cuvânt, a
subliniat că propunerea legislativă vizează introducerea unui nou alineat, cu
numărul 4, la art.4 din Legea 70/1991 şi care constă din următoarea prevedere: �(4)
Nu pot candida persoanele care, în ultimele şase luni de la data declanşării
campaniei electorale, au ocupat funcţiile de miniştri, miniştri delegaţi, secretari de
stat, prefecţi, subprefecţi şi conducători ai serviciilor şi agenţiilor publice ale
ministerelor şi ale celorlalte autorităţi guvernamentale descentralizate sau sunt
funcţionari publici în administraţia locală sau centrală�.

Dl deputat Florea Buga a propus acordarea unui aviz favorabil,
considerând că nu este normal ca ocupanţii unor funcţii importante, atât din
Guvern, cât şi din administraţia publică centrală şi locală, să figureze pe listele
electorale, deoarece aflându-se în posturi-cheie şi deţinând logistică îşi pot face o
campanie electorală mult mai bună decât persoanele care sunt lipsite de aceste
facilităţi.

Dl deputat Bereczki Endre consideră că prevederea de mai sus este, în
primul rând neconstituţională, deoarece împiedică un anumit grup de persoane să
candideze. În concluzie, dl deputat Bereczki Endre a propus un aviz de respingere.

La rândul său, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea şi-a exprimat
nedumerirea asupra operabilităţii acestui articol, care ar face ca toţi cei care doresc
să   candideze ar trebui să-şi dea demisia din funcţie, împiedicând astfel guvernul
să-şi ducă la îndeplinire mandatul şi, în acelaşi timp, producându-se o bulversare a
întregii administraţii, atât la nivel central, cât şi la nivel local. Propune un aviz de
respingere.

Tot  pentru   un   aviz de respingere s-a pronunţat şi dna deputat
Doina-Micşunica Dreţcanu.

Supusă votului, propunerea de acordare a avizului favorabil, formulată
de dl deputat Florea Buga, a căzut, neîntrunind numărul de voturi necesar: 1 vot
pentru şi restul împotrivă.

S-a supus la vot propunerea de acordare a avizului negativ (dl deputat Bereczki
Endre, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea şi dna deputat Doina-Micşunica Dreţcanu), care a
întrunit majoritate de voturi: o abţinere şi restul pentru.
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Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-
Wolfgang a declarat închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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