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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 11 februarie 2003

Ieri, 11 februarie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte

şi problemele minorităţilor naţionale având pe ordinea de zi următoarele iniţiative

legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002

privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989,

precum şi pentru stabilirea unor  măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri

imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin

Legea nr.501/2002.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002

privind suspendarea unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr.21/1991.

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru

Egalitatea de Şanse.

4. Propunerea legislativă privind declararea şi controlul averii demnitarilor,

funcţionarilor publici şi a altor categorii prevăzute în prezentul act normativ.
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2003 pentru

modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă.

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul

Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a

traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a

unor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002.

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul

Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la

Bucureşti la 17 iulie 2002.

Deputaţii au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi iniţiativa  legislativă de la

punctul 1 de pe ordinea de zi, în forma iniţiatorului.

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit - cu unanimitate de voturi - aviz

favorabil, în forma adoptată de Senat. Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost

amânată, prin consensul membrilor Comisiei, până la primirea punctului de vedere al

Guvernului.

Propunerea legislativă privind declararea şi controlul averii demnitarilor,

funcţionarilor publici şi a altor categorii a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi,

membrii Comisiei recomandând Comisiei sesizate în fond să coreleze prevederile

acesteia cu toate celelalte iniţiative legislative cu acelaşi obiect, înregistrate la Camera

Deputaţilor.

Deputaţii au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, şi iniţiativele legislative

de la punctele 5, 6 şi 7 ale ordinii de zi, în forma iniţiatorului.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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