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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 05 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 privind protejarea minorilor care desfăşoară activităţi

producătoare de venituri pe care nu au dreptul legal de a le gestiona
2. Propunerea legislativă privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea

în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor prin alocarea de fonduri de la
bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului
clerical salarizat potrivit Legii 142/1999 privind sprijinirea statului pentru
salarizarea clerului.

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

propunerea legislativă privind protejarea minorilor care desfăşoară activităţi
producătoare de venituri pe care nu au dreptul legal de a le gestiona.

Dl deputat Tokay Gheorghe a ţinut să facă precizarea că un alt act
normativ multiplică problemele, atât timp cât chestiunea luată în dezbatere poate fi
rezolvată în baza legislaţiei existente. Propune un aviz negativ.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Mera Liviu-Alexandru, care
crede că este mai bine să lăsăm la latitudinea copiilor sau a părinţilor ce să facă cu
sumele încasate.

De o părere contrară a fost dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
care a menţionat, în luarea sa de cuvânt, că în punctul de vedere al Consiliului



Legislativ este menţionat faptul că �promovarea acestei măsuri ar putea să se
realizeze sub forma unei completări a Codului Familiei, respectiv a Codului
Muncii�, din această remarcă rezultând că există totuşi un vid legislativ la acest
capitol.

Supusă votului, propunerea de acordare a unui aviz negativ a fost
votată cu majoritate de voturi şi o abţinere.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în
România   a  Zilei Internaţionale a Vârstnicilor prin alocarea de fonduri de la
bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la care dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a fost de părere că Guvernul poate realiza acest lucru prin
hotărâre, şi nu printr-o iniţiativă legislativă.

De aceeaşi părere a fost şi preşedintele comisiei, dl deputat Nicolae
Păun, care a propus un aviz negativ, cu care membrii comisiei au fost de acord în
unanimitate.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi:
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2003
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical
salarizat potrivit Legii 142/1999 privind sprijinirea statului pentru salarizarea
clerului. Neexistând nici un fel de comentarii pe marginea proiectului de lege, la
propunerea dlui Nicolae Păun, membrii comisiei, în unanimitate, au fost de acord
cu avizarea favorabilă a acestuia.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PROCES VERBAL



