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şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 26 septembrie 2002

Ieri, 26 septembrie 2002, 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 modificarea şi completarea Legii nr. 568/2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind
acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor
condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi
persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri
administrative abuzive.

2. Proiectul  de Lege pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor
de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

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.

La primul punct al ordinii de zi, dl preşedinte Nicolae Păun a precizat
că propunerea legislativă a primit un aviz favorabil din partea Consiliului
Legislativ. Domnia sa a mai menţionat că această propunere legislativă a fost
elaborată pentru a se prelungi termenul de depunere a cererilor, precum şi de a
completa o serie de articole din actul normativ, care să permită implementarea
acestuia în condiţii optime, înlăturându-se neajunsurile.

Membrii comisiei, la propunerea dlui preşedinte Nicolae Păun, au dat
un aviz favorabil iniţiativei legislative, într-o formă amendată cu unanimitate de
voturi. Amendamentele - propuse de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang -  au
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constat din remediereaa  două erori materiale din textul iniţial şi care se refereau la
art. 5 din Legea nr.568/2001 şi la punctul 2 al art. II din �Dispoziţii finale�. Prima
observaţie, de la art.5 al Legii nr.568/2001, se referea la înlocuirea termenului �1
ianuarie 2004� cu cel de �31 decembrie 2003�, dat fiind că data de 1 ianuarie nu
este zi lucrătoare. A doua se referă la înlocuirea termenului de �activităţii� cu
�calităţii�, textul urmând să aibă următoarea formulare: �Regulamentul de
organizare şi funcţionare al comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în
rezistenţa anticomunistă�.

La dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, dl preşedinte
Nicolae Păun a precizat că acesta a primit aviz favorabil din partea Consiliului
Legislativ. Domnia sa a menţionat faptul că - prin completările aduse - se instituie
dispoziţii sancţionatorii, respectiv contravenţii,  în concordanţă cu prevederile Legii
nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
contravenţiilor, deoarece legea iniţială nu are prevederi sancţionatorii în cazul
încălcării dispoziţiilor sale.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil în
forma adoptată de Senat, propunerea fiind votată în unanimitate.

SECRETAR,

Florea Buga

Întocmit: exp. Laurenţiu V. Gheorghiu
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