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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 25 martie 2003

Ieri, 25 martie 2003, 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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2003

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu

privire la asociaţii şi fundaţii

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

din 8 decembrie 1999.

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor

drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice de către regimurile

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6

martie 1945.

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii

deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu



2

Muşetescu, din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al

Guvernului.

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi,

deputaţii şi-au exprimat opinii divergente. Dna deputată Mihaela Muraru-

Mândrea a propus respingerea ordonanţei în discuţie, susţinând că introduce

restricţii neconstituţionale ale libertăţii de asociere - prin instituirea

obligativităţii obţinerii avizelor ministerelor pentru organizaţiile

neguvernamentale  care  se înfiinţează, dar propunerea aceasta nu a trecut.

Deputaţii au decis cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului

de lege cu eliminarea acelor dispoziţii din textul ordonanţei care se referă la

necesitatea avizării constituirii ONG-urilor de către ministere.

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată cu unanimitate de

voturi, membrii Comisiei recomandând Comisiei sesizate pe fond să-şi

însuşească observaţiile de fond şi de formă ale Consiliului Legislativ.

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 3 al ordinii de zi,

membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a

acesteia, considerând că iniţiativa în discuţie este binevenită, având caracter

reparatoriu.

            SECRETAR

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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