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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 7 noiembrie 2001

Ieri, 7 noiembrie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrise pe ordinea

de zi - aprobată în unanimitate - următoarele iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.70/1991 privind alegerile locale.

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.

La lucrări au participat 12 deputaţi, fiind absenţi: dl deputat Victor

Babiuc, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang - care se află în concediu,

precum şi domnii deputaţi Filip Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din

Grupul parlamentar al PSD, dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind

membru al Guvernului.
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Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi - în forma sa

iniţială - a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.

Iniţiativa legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizată - cu

unanimitate de voturi - de către membrii comisiei, într-o formă amendată şi

cu recomandarea adresată Comisiei sesizate în fond de a se ţine cont de

observaţiile Consiliului Legislativ. Amendamentul propus de dl deputat

György Tokay - ce a fost adoptat cu unanimitate de voturi - a constat în

eliminarea sintagmei "prin intimidare" din textul literei d) al alineatului 1

din articolul 1 al ordonanţei. În urma modificării textului iniţial prin

amendamentul amintit, acesta a căpătat următoarea redactare:

"d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor,

nerespectare a regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive,

precum şi nerespectare a regimului materialelor explozive prevăzute în art.

279 şi 2791 şi art.280 din Codul penal, atunci când sunt săvârşite în scopul

tulburării grave a ordinii publice, prin teroare sau prin crearea unei stări de

panică."

Propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a fost amânată

cu unanimitate de voturi, pentru a se putea primi punctul de vedere solicitat

anterior Guvernului.

SECRETAR

Mihaela Muraru-Mândrea

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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