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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale.

Proces verbal
al şedinţei din data de 17 decembrie 2002

La şedintă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu şi Constantin Teculescu (Grupul parlamentar al
PSD)precum şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu, aparţinând aceluiaş
grup parlamentar, care este membru al guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl. Nicolae Păun, preşedintele comisiei care în
deschidere a propus spre avizare proiectul ordinii de zi care conţine următoarele
puncte:

1- Propunerea legislativă pentru completarea Legii 70/1991 privind
alegerile locale.

      2- Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse.
Şedinţa a fost condusă de preşedintele comisiei, domnul deputat Nicolae

Păun.
Trecându-se la dezbaterea primului punct  înscris pe ordinea de zi, domnul

preşedinte a făcut o serie de precizări :
-Comisia este sesizată pentru aviz.
-Obiectul de reglementare îl constituie completarea Legii 70/1991 privind

alegerile locale, în sensul atribuirii unui mandat de consilier local, care să
reprezinte populaţia de naţionalitate română în unitaţile administrativ-teritoriale
unde aceasta are o pondere de 2% din numărul locuitorilor  şi nici un candidat de



naţionalitate română  de pe lista unui partid sau alianţe politice nu a realizat pragul
electoral.

- Prin obiectul de reglementare propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice.

                       - Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu unele
observaţii de tehnică legislativă , cu acelaş obiect, aflate în procedură  legislativă  la
Camera Deputaţilor.

                     - Având în vedere ca iniţiatorii, în expunerea de motive, precizează că prin
adoptarea acestei completări a legii, se asigură egalitatea de şanse în competiţia
politică, atât pentru populaţia română din judeţele în care este minoritară, cât şi
pentru minorităţile naţionale, altele decât cea maghiară,domnul preşedinte a
propus acordarea unui aviz favorabil acestei propuneri legislative.

 Membrii comisiei au fost de acord in unanimitate cu propunerea facută.
S-a trecut la examinarea punctului doi de pe ordinea de zi, propunerea

legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii  Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse.

Membrii comisiei au hotărât , cu unanimitate de voturi ,să amâne discutarea
iniţiativei legislative de la acest punct, având în vedere lipsa obligatorie a punctului
de vedere al Guvernului, privind resursele bugetare pentru cheltuielile cu finanţarea
noii  autorităţi

Ordinea de zi fiin epuizata , domnul Nicolae Păun  a declarat închise
lucrările şedinţei.     

Preşedinte,

Nicolae Păun

 Intocmit,
     Chisnăr Atena


