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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 18 martie 2003

Ieri, 18 martie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale având pe ordinea de zi
următoarele iniţiative legislative:
1. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea profanării

valorilor religioase.
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.189

din 8 decembrie 1999.
3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor
doveditoare prevăzut de art.22 din Legea nr.10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945
� 22 decembrie 1989.

4.   Diverse.
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.

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, au
participat doi consilieri din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, din
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, care au prezentat punctul de vedere
negativ al Guvernului faţă de adoptarea iniţiativei legislative, pe motiv că
este prezintă lacune de ordin legislativ şi pentru că introduce reglementări
paralele cu legi deja existente � cum ar fi Legea nr.103/1992 privind dreptul
exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. Ca
urmare, având în vedere şi avizul negativ dat de Consiliul Legislativ,
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membrii Comisiei au decis cu unanimitate de voturi să adopte un raport de
respingere a propunerii legislative de la punctul 1 unui punct de vedere din
partea Guvernului.

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost amânată prin votul
membrilor Comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3 al ordinii de zi,
membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
acestuia, considerând că iniţiativa în discuţie este binevenită pentru
beneficiarii prevederilor Legii nr.10/2001

La punctul 4 al ordinii de zi, dl deputat Eberhard-Wolfagang
Wittstock a semnalat membrilor Comisiei că proiectul Legii siguranţei
naţionale nu a fost trimis comisiei pentru avizare, deşi conţine o serie de
prevederi ce pot limita drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Ca urmare,
membrii comisiei au hotărât prin vot unanim să solicite aceasta Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor.

            SECRETAR

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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