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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 28 noiembrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi
Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind
membru al Guvernului.

Prima parte a şedinţei a fost condusă de dl deptuat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei. Membrii comisiei au schiţat propuneri de amendamente asupra punctului unu al ordinei
de zi, proiectul de Lege privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în cadrul dezbaterilor de
ordin general.

S-a trecut la examinarea punctului doi de pe ordinea de zi, propunerea legislativă
privind modificarea Codului Penal, pentru care membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au
acordat un aviz favorabil.

În partea a doua a lucrărilor, şedinţa comisiei s-a desfăşurat împreună cu Comisia
pentru muncă şi protecţie socială, în vederea dezbaterii proiectului de Lege privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi.

La şedinţa comună a participat, ca invitat din partea iniţiatorului, dl Dumitru
Bazac, director adjunct al Direcţiei pentru egalitate de şanse din cadrul Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale.

Domnia sa, în deschiderea lucrărilor, a subliniat că promovarea acestui proiect de
lege de către Guvern a avut în vedere armonizarea legislaţiei interne cu cea europeană, precum şi
introducerea rezoluţiior şi directivelor Consiliului Europei, precum şi a recomandărilor Comisiei
Europene pentru Egalitatea de Şanse.

După această introducere, membrii celor două comisii au formulat o serie de
amendamente, care s-au referit la capitolele I şi II ale proiectului de lege, urmând ca în şedinţa
viitoare discuţiile să fie reluate începând cu primul articol al capitolului III.

Amendamentele formulate, împreună cu cele viitoare, vor fi cuprinse în raportul
întocmit de cele două comisii.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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