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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 9 aprilie 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 a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Egalitatea de Şanse.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se la dezbaterea propunerii legislative, dl preşedinte Nicolae

Păun a făcut, în deschidere, o serie de precizări, şi anume că obiectul de
reglementare îl constituie înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Egalitatea de
Şanse, ca 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. Prin obiectul de reglementare propunerea
legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Dl preşedinte Nicolae Păun a mai precizat că propunerea legislativă a
mai fost amânată de două ori deşi termenul de depunere a raportului de către
comisia sesizată în fond a fost de 16 decembrie 2002. Având în vedere că
înfiinţarea acestei autorităţi presupune cheltuieli de la bugetul de stat şi, în
conformitate cu prevederile art.110 din Constituţie, a fost obligatorie solicitarea
unei informări din partea Guvernului, cât şi dispoziţiile art.10 alin.(3) din Legea
finanţelor publice nr.72/1996, în conformitate cu care iniţiatorii au obligaţia de a
menţiona mijloacele necesare acoperirii golului de venituri create prin noul act
normativ, din partea comisiei a fost formulată o cerere, adresată Guvernului, pentru



a ne fi înaintat un punct de vedere. Deoarece până la această dată acest punct de
vedere nu a sosit şi ţinând cont şi de avizul Consiliului Economic şi Social, care
este negativ, dl preşedinte Nicolae Păun a propus ca, la rândul nostru, să dăm un
aviz negativ propunerii legislative.

La rândul său, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a
menţionat că este de acord cu avizul negativ, deoarece există deja creat Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării la care se pot adresa şi toate persoanele
prevăzute în propunerea legislativă în dezbatere. Domnia sa nu consideră că este
oportună, în acest moment, înfiinţarea unei alte instituţii care să necesite cheltuieli
de la bugetul de stat.

Propunerea înaintată de dnii deputaţi Nicolae Păun şi Wittstock
Eberhard-Wolfgang a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.

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

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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