
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 4 mai  2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, 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 declararea zilei de 16 decembrie – ziua Iertării, a

Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea
temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
nr.347/2002

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea
atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se  la   discutarea   punctelor    înscrise    pe   ordinea de zi,

dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o serie de precizări pe
marginea primului punct înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind
declararea zilei de 16 decembrie – ziua Iertării, a Împăcării şi a Ajutorării
Aproapelui:
• Comisia noastră este sesizată pentru raport. Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie declararea zilei de 16 decembrie – ziua

Iertării, a Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui, iniţiatorul considerând că
începând cu 16 decembrie 1989 istoria României s-a schimbat profund şi este
necesar ca ea să fie o sărbătoare sfântă pentru toţi românii, în special pentru cei
aflaţi în nevoie.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
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• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu recomandări de
redactare potrivit normelor de tehnică legislativă.

• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, cu motivaţia că în ziua de
16 decembrie a fost proclamată Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva Dictaturii
şi nu se justifică declararea în aceeaşi zi a unei reglementări cu semnificaţie mai
mult sau mai puţin asemănătoare.

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2004.
Având în vedere că dl deputat Metin Cerchez, iniţiatorul acestei

propuneri legislative, a cerut amânarea cu o săptămână a dezbaterii, pentru a putea
participa şi domnia sa, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au fost de acord
ca rediscutarea să aibă loc peste o săptămână.

S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporară a
tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale nr.347/2002, asupra
căreia dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă. Camera

Deputaţilor este Cameră decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie abrogarea art.11-15 din OUG nr. 121/2001

pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile
internaţionale nr.347/2002.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
• Consililul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă.
• Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea propunerii legislative.
• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2004.

Considerând că propunerea legislativă are ca obiect art. 11-15 din OUG
nr. 121/2001, care au fost abrogate expres prin art.1 prin OUG nr.1/2004, comisia,
cu unanimitate de voturi, a fost de acord cu avizul negativ.

S-a trecut la examinarea punctului trei înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea
atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997,
asupra căruia dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă. Camera

Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
• Obiectul de reglementare îl constituie ratificarea Convenţiei internaţionale

pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la
15 decembrie 1997, determinată de obligaţiile ce revin României în calitate de
stat membru al ONU.

• Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice.
• Consililul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
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Dl deputat Tokay Gheorghe a propus acordarea unui aviz favorabil,
argumentând că sub egida ONU au fost adoptate douăsprezece documente
internaţionale antiterorism, România fiind parte la unsprezece dintre acestea.
România a semnat Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste
cu explozibili la 30 aprilie 1998, aceasta fiind singura dintre convenţiile adoptate de
ONU în domeniul combaterii terorismului pe care nu am ratificat-o până în prezent.

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au acordat proiectului de
lege un aviz favorabil.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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