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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 04 martie 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 prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea

nr.61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii
2. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din

Legea nr.49/1991 privind   acordarea   de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,
veteranilor şi văduvelor de război

3. Propunerea legislativă privind modifcarea Legii nr.189/2 nov.2000 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi
completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor   persecutate   din    motive    politice   de    către  dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate   ori   constituite ca prizonieri, republicată şi publicată în Monitorul
Oficial nr.553/8 nov.2000

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se   la    examinarea  primului punct înscris pe ordinea de zi,

dl deputat Tokay Gheorghe a propus amânarea dezbaterii, în vederea invitării unuia
dintre iniţiatori, dna deputat Maria Apostolescu, pentru a face unele precizări, cum
ar fi, de pildă, ce se înţelege prin �familie săracă�.

Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea, la rândul său, a atras atenţia
participanţilor că proiectul de lege nu este însoţit de punctul de vedere al
Guvernului.



La rândul său, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a precizat
faptul că punctul de vedere al Guvernului nu este necesar, deoarece comisia noastră
este sesizată pentru aviz, acesta poate fi de folos comisiei sesizate în fond, şi
propune acordarea unui aviz favorabil.

Dnii deputaţi Mera Liviu-Alexandru şi Cherescu Pavel au propus, la
rândul lor, acordarea unui aviz favorabil.

S-au supus la vot cele două propuneri, în ordinea în care ele au fost
enunţate. Propunerea dlui deputat Tokay Gheorghe de amânarea a dezbaterilor nu a
întrunit majoritate de voturi � 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere. Pentru
acordarea   unui aviz favorabil s-au pronunţat majoritatea deputaţilor,
înregistrându-se numai două abţineri.

S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi:
propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea
nr.49/1991 privind   acordarea   de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, propunând un aviz
favorabil, a făcut însă următorul comentariu:  domnia sa a menţionat că, din păcate,
Consiliul Legislativ lucrează cu două unităţi de măsură, şi anume, iniţiativelor
legislative  iniţiate de opoziţie consideră că le este necesar punctul de vedere al
Guvernului, în timp ce celor elaborate de membrii partidului aflat la putere, nu.
Supusă votului, propunerea a înregistrat unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi:
propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.189/2 nov.2000 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea
Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate   din    motive    politice   de    către  dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate   ori   constituite ca
prizonieri, republicată şi publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov.2000, pentru
care dl deputat Pavel Cherescu propune acordarea unui aviz favorabil, cu
specificarea de a se ţine cont, de către comisia sesizată în fond, de avizul
Consiliului Legislativ.

Dl deputat Tokay Gheorghe, la rândul său, şi-a arătat acordul asupra
textului propunerii legislative, însă a subliniat că nu este de acord cu felul în care a
fost formulată expunerea de motive, deoarece crime s-au comis de ambele părţi.

Supusă votului, propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.

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



SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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