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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 16 iunie 2004

Azi, 16 iunie 2004, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi următoarele iniţiative
legislative:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.586/2002 pentru
modificarea  art.1 lit c) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate
în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din
motive etnice (P.l.-x 368/08.06.2004).

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 şi art.9 din Ordonanţa
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944
până la 6 martie 1945 din motive etnice (P.l.-x 367/08.06.2004).

La  dezbaterea  iniţiativei  legislative de la punctul 1 de pe ordinea de zi, deputaţii
s-au pronunţat - cu unanimitate de voturi - pentru avizarea favorabilă a acesteia.
subliniind că este binevenită eliminarea termenului - limită de 31 decembrie 2003, dat
fiind că foarte mulţi potenţiali beneficiari ai legii au depus dosarele mai târziu, ca urmare
a lipsei de informare.

Iniţiativa legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a fost, de asemenea, avizată
favorabil - cu unanimitate de voturi – într-o formă amendată, deputaţii din Comisie
considerând că era necesară această modificare pentru a păstra un echilibru just între
categoriile de beneficiari ai legii, respectiv între soţii supravieţuitori ai celor persecutaţi
politic – care aveau o indemnizaţie mai mare decât a unei categorii a supravieţuitorilor
direcţi ai persecuţiilor politice. Amendamentul a constat în majorarea cuantumului sumei
– pentru toate categoriile de persoane prevăzute în art.2 al Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 - de la 300.000 lei la 470.000 lei.

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat
Filip Georgescu din Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru
Mera din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

SECRETAR

          deputat  Florea  Buga

Întocmit: consilier Onesia Babeş
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