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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 13 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. Proiectul   de   Lege  privind   aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2003

pentru   modificarea    art.8 lit.e)   din  Legea nr.148/2000 privind publicitatea
2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale

pentru Egalitatea de Şanse
3. Propunerea   legislativă    pentru   prevenirea şi sancţionarea profanării valorilor

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

proiectul   de   Lege  privind   aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2003 pentru
modificarea    art.8 lit.e)   din  Legea nr.148/2000 privind publicitatea.

Dl preşedinte Nicolae Păun, în cuvântul domniei sale, a menţionat
faptul că prin aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă se va realiza transpunerea
corectă a directivelor Uniunii Europene în materie şi, în consecinţă, propune
acordarea unui aviz favorabil, cu care membrii comisiei au fost de acord în
unanimitate.



S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Egalitatea de Şanse.

Dl preşedinte Nicolae Păun a ţinut să facă o serie de precizări, şi
anume: Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse va fi o autoritate
administrativă autonomă în subordinea Parlamentului, în scopul asigurării
coordonării Strategiei Naţionale de promovare a egalităţii de şanse, monitorizarea
legislaţiei specifice şi evaluarea progreselor realizate în România în dezvoltarea
democraţiei paritare. Domnia sa a menţionat, de asemenea, că avizul Consiliului
Legislativ este unul favorabil, făcându-se, totuşi, o serie de observaţii şi propuneri
de tehnică legislativă.

Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a cerut amânarea dezbaterii
datorită faptului că până în acest moment nu avem un punct de vedere al
Guvernului, având în vedere că înfiinţarea acestei autorităţi presupune cheltuieli de
la buget, fiind obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, în
conformitate cu care iniţiatorii au obligaţia de a menţiona mijloacele necesare
acoperirii golului de venituri creat de noul act normativ.

Propunerea de amânare a fost votată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea ultimului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea   legislativă    pentru   prevenirea şi sancţionarea profanării valorilor
religioase, la care dl deputat Pavel Cherescu a propus amânarea dezbaterilor până
ne vor fi transmise avizele comisiilor sesizate. De asemenea, a propus şi invitarea
unui reprezentant al Ministerului Cultelor. Propunerea a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.

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

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PROCES  VERBAL



