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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 12 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 articolului 11 din

Legea   care    aprobă    Ordonanţa   de    urgenţă a Guvernului nr.102/1999
privind   protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 1 din Legea nr.309/2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada
1950-1961.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la dezbaterea punctului unu înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 11 din Legea
care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia
specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

Dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele observaţii: propunerea
legislativă modifică şi completează art.11 din Legea   care    aprobă    Ordonanţa
de    urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind   protecţia specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea 519/2002.
Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice, iar Consiliul
Legislativ    a   avizat   favorabil,  făcând   totuşi o serie de observaţii de fond şi de



tehnică legislativă. De asemenea, Consiliul Legislativ precizează că unele din
soluţiile propuse se regăsesc în ordonanţa de urgenţă şi în legea de aprobare, iar
potrivit Legii finanţelor publice locale nr.189/1998 şi Legii nr.500/2002 privind
finanţele publice, iniţiatorii trebuie să prevadă şi mijloacele necesare acoperirii
golului de venituri sau sporului de cheltuieli.

Dl deputat Mera Liviu-Alexandru, apreciind că propunerea legislativă
este binevenită, în condiţiile socio-economice de astăzi, propune acordarea unui
aviz favorabil. Membrii comisiei au fost de acord, cu majoritate de voturi şi două
abţineri, cu propunerea făcută.

S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru completarea articolului 1 din Legea nr.309/2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961.

Dl deputat Mera Liviu-Alexandru, în cuvântul domniei sale a subliniat
faptul că, întâmplător, cunoaşte foarte bine situaţia celor care au efectuat stagiul
militar în detaşamentele de muncă, în perioada invocată, şi nu consideră că aceştia
ar mai trebui să primească unele drepturi, drept pentru care propune un aviz de
respingere.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
care consideră că prin acordarea unui aviz favorabil s-ar crea un precedent
periculos, pentru că dacă prin această lege se acordă drepturi unor anumite
categorii, mai mult ca sigur că, în viitorul apropiat, se vor ivi şi altele care vor
considera că au fost nedreptăţite în această perioadă.

Supusă votului, propunerea de respingere a întrunit unanimitate de
voturi.

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

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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