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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 02 octombrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2002 pentru

modificarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează
în străinătate

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001
privind voluntariatul.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se la examinarea punctului 1 de pe ordinea de zi, proiect de

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,
dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a atras atenţia membrilor comisiei că
respectivului proiect de lege i s-a întocmit deja raportul de către comisia sesizată în
fond, el aflându-se în momentul de faţă trecut pe ordinea de zi a plenului Camerei.

Dnii deputaţi Florea Buga şi Tokay Gheorghe, considerând în cuvântul
lor că acest lucru este inacceptabil, au propus de comun acord ca experţii comisiei
să întocmească două adrese: una către Biroul permanent al Camerei, prin care să se
ceară scoaterea de pe ordinea de zi a plenului  a respectivului proiect de lege,
deoarece raportul a fost întocmit înainte de data stabilită, fără a se aştepta avizul
comisiei noastre, iar cea de-a doua, adresată comisiei sesizată în fond (Comisia



pentru muncă şi protecţie socială), prin care să i se atragă atenţia ca, pe viitor, astfel
de practici să nu mai aibă loc.

Membrii comisiei, după examinarea proiectului de lege, au propus
acordarea unui aviz favorabil, care a fost votat cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus o serie de precizări, şi anume că:
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar comisia este sesizată
pentru aviz. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 17 septembrie 2002,
cu o singură modificare, la articolul unic, pct.8 lit.d) a art.7, text propus de
Consiliul Economic şi Social, în avizul său.

Dl deputat Tokay Gheorghe consideră că textul nu necesită
îmbunătăţiri şi propune acordarea unui aviz favorabil, cu care membrii comisiei au
fost de acord cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind
voluntariatul, la care dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:
propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar comisia este
sesizată pentru aviz. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă,
considerând că modificările propuse au fost cuprinse în OG nr.58/2002.

Dl deputat Tokay Gheorghe a apreciat că, din punctul de vedere al
domniei sale, Consiliul Legislativ are ca atribuţii să analizeze proiectele de lege şi
propunerile legislative din punct de vedere juridic şi nu să stabilească oportunitatea
acestora. Menţionând   faptul   că    termenul    de  depunere   al  raportului este 23
noiembrie 2002, şi că până la această oră Guvernul nu şi-a expus un punct de
vedere, propune amânarea dezbaterii.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a avut un punct de vedere
diametral opus, în sensul că a susţinut acordarea unui aviz favorabil, pentru ca
propunerea legislativă să poată merge mână în mână cu proiectul propus de guvern,
în momentul în care vor ajunge în dezbatere la comisia sesizată în fond.

Dl deputat Mircea Costache are o a treia propunere, şi anume că
propunerea legislativă ar trebui inclusă ca amendamente la proiectul de lege al
Guvernului cu acelaşi conţinut.

Supusă    votului,   în  ordinea formulării, propunerea de amânare a
dlui Tokay Gheorghe  a întrunit majoritate de voturi şi două voturi împotrivă. În
consecinţă, propunerea legislativă urmează a fi dezbătută într-o şedinţă viitoare.

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