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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 11 februarie 2003

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei care, în
deschidere, a făcut următoarea precizare: având în vedere că în ordinea de zi a pelnului s-au făcut
o serie de modificări, încât ziua de 12 februarie nu mai este alocată şedinţelor de comisie, ci
plenului, domnia sa a propus ca în şedinţa de astăzi, 11 februarie, să fie dezbătută şi ordinea de zi
a şedinţei din 12 februarie. Această propunere a întrunit unanimitate de voturi din partea
membrilor comisiei.

În continuare, dl preşedinte a dat citire ordinei de zi din data de 11 şi 12 februarie,
pe care au fost înscrise următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.184/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989, precum şi pentru
stabilirea unor  măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2002

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr.21/1991

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

4.Propunerea legislativă privind declararea şi controlul averii demnitarilor,
funcţionarilor publici şi a altor categorii prevăzute în prezentul act normativ

5.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă

6.Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a unor
infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002



7.Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la
Bucureşti la 17 iulie 2002.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea şi
completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic   al   unor   imobile   preluate   în  mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor  măsuri
pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu
modificări prin Legea nr.501/2002.

Neformulându-se nici un fel de obiecţii sau observaţii asupra proiectului de lege,
dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil, cu care membrii comisiei au
fost de acord cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la dezbaterea punctului doi înscris pe ordinea de zi: proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor
dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, care a primit aviz favorabil, cu unanimitate de
voturi.

S-a trecut la dezbaterea punctului trei înscris pe ordinea de zi: propunerea
legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Egalitatea de Şanse.
Membrii comisiei au apreciat că neprimindu-se, până la această oră, punctul de vedere al
Guvernului, propunerea legislativă nu poate fi luată în dezbatere, dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang propunând amânarea dezbaterii sale. Propuneerea a fost acceptată cu unanimitate de
voturi.

Propunerea legislativă privind declararea şi controlul averii demnitarilor,
funcţionarilor publici şi a altor categorii prevăzute în prezentul act normativ a primit un aviz
favorabil, cu unanimitate de voturi, cu menţiunea, formulată de dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang, în sensul că avizul să cuprindă recomandarea, adresată comisiei sesizate în fond, de
corelare a tuturor celorlalte proiecte de lege şi propuneri legislative cu acelaşi conţinut, pentru
elaborarea unui raport unic.

Următoarele trei proiecte de legi înscrise pe ordinea de zi au primit, la propunerea
dlui preşedinte Nicolae Păun, un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte a declarat închise lucrările şedinţei.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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