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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 7 noiembrie 2001

La şedinţă au participat 12 deputaţi, lipsind domnii deputaţi Victor
Babiuc (din Grupul parlamentar al PNL), Wittstock Eberhard-Wolfgang (din
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Georgescu Filip şi Muşetescu
Ovidiu Tiberiu (din Grupul parlamentar al PSD), ultimul fiind membru al
Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedinte al
Comisiei, care a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care sunt înscrise
următoarele puncte:

1. Propunerea    legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 70/1991 privind alegerile locale, iniţiată de un număr de 18 deputaţi

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte
de încălcare a ordinii publice

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului
penal.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La analizarea primului punct de pe ordinea de zi, propunerea

legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile
locale, iniţiată de un număr de 18 deputaţi, dl deputat Liviu-Alexandru Mera a
propus un aviz negativ, deoarece domnia sa consideră că în ultimii ani s-a constatat
o tendinţă de a creşte numărul minorităţilor care intră în Parlament. Domnia sa şi în
alte rânduri şi-a exprimat rezerva asupra acestei tendinţe, considerând că dacă
lucrurile  nu se vor stopa şi dacă nu va exista o lege a minorităţilor naţionale, în
care să fie precizată noţiunea de minoritate naţională, se va ajunge la o proliferare
nejustificată a acestui fenomen.
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Următorul vorbitor, dl deputat Tokay György, a explicat dlui deputat
Liviu-Alexandru Mera că în propunerea legislativă luată în discuţie nu este vorba
de alegerile parlamentare, ci numai de alegerile la nivel local. După părerea sa,
propunerea legislativă este bună şi este alcătuită riguros şi, în concluzie, propune
acordarea unui aviz favorabil.

De aceeaşi părere a fost şi dl preşedinte Nicolae Păun care, la rândul
său, a făcut aceeaşi propunere.

Supusă votului, propunerea de acordare a avizului favorabil a întrunit
majoritate de voturi � 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.

Proiectul de lege de la punctul doi al ordinii de zi a fost avizat cu
unanimitate de voturi, de către membrii comisiei. Dl deputat Tokay György a
propus ca în aviz să se facă recomandarea comisiei sesizate în fond de a se ţine cont
de observaţiile Consiliului Legislativ şi de recomandarea ca din textul proiectului
de lege să fie eliminată sintagma �prin intimidare� de la alin. (1) al art. 1 al
ordonanţei. Propunerea dlui deputat Tokay György a fost însuşită de toţi membrii
comisiei, înainte de a se trece la vot.

La punctul trei de pe ordinea de zi, avându-se în vedere că nu s-a
primit punctul de vedere al Guvernului, care a fost cerut de către membrii comisiei
cu două săptămâni în urmă, s-a convenit ca dezbaterea sa să fie amânată pentru o
şedinţă viitoare.

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