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CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 26 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 prevederilor art.4, alin.1 al Legii

nr.9/1998, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România
şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

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

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se la punctul 1 înscris pe ordinea de zi, dl preşedinte Nicolae

Păun a făcut o serie de precizări:
•  Comisia noastră este sesizată pentru aviz
•  Obiectul de reglementare îl constituie modificarea prevederilor art.4, alin.1 al

Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre
România  şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, în
sensul prelungirii termenului de depunere a cererilor şi actelor doveditoare la
Comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti, până la data de 30 iunie 2003.

•  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare
•  Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă cu motivaţia că

termenul de 18 luni prevăzut în alin.(1) din art.4 al Legii nr.9/1998 a expirat în



iulie 1999, iar norma care l-a instituit şi-a încetat efectele, deci nu mai poate fi
modificată.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus un aviz negativ, cu care membrii
comisiei au fost de acord în unanimitate.

În ceea ce îl priveşte, punctul doi înscris pe ordinea de zi a fost
amânat, la propunerea dlui preşedinte Nicolae Păun, care a atras atenţia că la
proiect nu este anexat punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat

închise lucrările comisiei.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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