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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 20  iunie 2001

Astăzi, 20 iunie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. La lucrări au participat 12
deputaţi, fiind absenţi următorii: dl deputat Victor Babiuc din Grupul parlamentar
al PNL şi dl deputat Pavel Cherescu din Grupul parlamentar al PRM, precum şi
domnii deputaţi Filip Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul
parlamentar al PDSR - care sunt membri ai Guvernului. Pe ordinea de zi - aprobată
în unanimitate - au fost înscrise următoarele iniţiative legislative:

1. Proiectul de Lege asupra transferării persoanelor condamnate în
străinătate;

2. Propunerea legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru
studenţi;
            3.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din
Codul Penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală;
            4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din  motive politice, precum şi
persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive;
             5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.274/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din  motive
politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive
politice, măsuri administrative abuzive;

Proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi a fost avizat favorabil  de
membrii comisiei cu unanimitate de voturi, în forma sa iniţială, fiind considerat
oportun pentru armonizarea legislaţiei interne cu dreptul internaţional în materie de
extrădare.
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Deputaţii au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a

propunerii legislative aflate la punctul 2 al ordinii de zi, într-o formă amendată,
considerând-o un act binevenit pentru tinerii absolvenţi de facultate şi integrarea

acestora în viaţa socială. Amendamentele - care au fost aprobate cu unanimitate de
voturi - au fost propuse de dl deputat Liviu-Alexandru Mera şi s-au referit la
modificarea articolelor 1 şi 13 din textul iniţiativei legislative. Amendamentul
adoptat la articolul 1 a constat din eliminarea sintagmei "de ştiinţe umaniste (drept,
ştiinţe politice, studii europene, administraţie publică, sociologie, jurnalistică,
ştiinţe economice)" din textul iniţial, acesta devenind: "Art.1 - Începând cu anul
universitar 2001/2002 se instituie, la nivel naţional, stagiul de practică pentru
studenţii facultăţilor de stat şi private din România".  De asemenea, forma iniţială a
art.13 a fost modificată şi reformulată total, articolul respectiv căpătând următoarea
redactare: "Art.13 - Studenţii facultăţilor de stat şi private au obligaţia de a efectua
stagiul de practică în instituţiiile publice, în conformitate cu prevederile acestei
legi."

Proiectul de Lege de la punctul 3 a primit aviz favorabil cu majoritate de
voturi, membrii comisiei ţinând cont de faptul că această modificare a Codului
penal răspunde imperativului armonizării legislaţiei interne cu dispoziţiile din
dreptul statelor comunitare şi normele Uniunii Europene.

Proiectul de lege înscris la punctul 4 al ordinii de zi a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi, în forma sa iniţială, fiind considerat o reparaţie necesară
pentru persoanele care au suferit condamnări politice în timpul regimului totalitar
comunist.

Proiectul de lege înscris la punctul 5 al ordinii de zi - care este corelat cu
proiectul de lege de la punctul precedent, operând doar o prelungire a termenului de
depunere a cererilor - pentru cetăţenii care intră sub incidenţa Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.214/1999 - de a beneficia de efectele acesteia, a fost avizat
favorabil cu majoritate de voturi, în forma sa iniţială.

                      PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

             Nicolae Păun                             Mihaela Muraru-Mândrea

Întocmit:  expert  V.L. Gheorghiu
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