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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 14 septembrie 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
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care au fost
înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă privind Legea cadru a autonomiei personale a comunităţilor naţionale
2. Propunerea legislativă privind Statutul autonomiei personale a comunităţii maghiare din

România
3. Diverse.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Luându-se în dezbatere iniţiativele legislative de pe ordinea de zi, membrii

comisiei au constatat că pentru acestea comisia sesizată în fond – Comisia pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic – a întocmit deja rapoartele, cu numerele
1968/2004 şi 1969/2004. Ca urmare, deputaţii au decis, cu unanimitate de voturi, scoaterea lor de
pe ordinea de zi, avizarea acestora nemaifiind necesară.

La punctul “Diverse”, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang  a informat
membrii comisiei asupra vizitei a doi experţi – Ignacio Perez şi Julien Attuil – din cadrul Biroului
Comisarului European pentru Drepturile Omului, aceştia  exprimându-şi  dorinţa  să  se
întâlnească cu membrii comisiei pe data de 15 septembrie. Deputaţilor li s-au înmânat materiale
documentare, precum şi traducerea Recomandărilor Comisarului European, Alvaro Gil Robles,
adresate autorităţilor române în urma vizitei sale în România, în perioada 5-9 octombrie 2002,
când domnia sa a avut o întâlnire cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a
declarat închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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