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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 15 octombrie 2002

Ieri, 15 octombrie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi

următoarele iniţiative legislative

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001

privind voluntariatul.

2. Propunere legislativă privind regimul juridic al aşezămintelor private de tip

familial pentru copii aflaţi în dificultate.

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92/1992

privind organizarea judecătorească republicată, cu modificările şi completările

ulterioare.

4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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.
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Deputaţii au avizat - cu unanimitate  de voturi - iniţiativa legislativă de la

punctul 1 al ordinii de zi, în forma iniţiatorului, considerând că promovarea acestei

iniţiative legislative este oportună. Totodată, Comisia a recomandat Comisiei

sesizate pe fond să-şi însuşească observaţiile de tehnică legislativă ale Consiliului

Legislativ.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au avizat favorabil

proiectul de lege cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului, cu însuşirea

observaţiilor pertinente ale Consiliului Legislativ, considerând că acesta va avea

efecte benefice asupra integrării copiilor în societate, în  consens cu dezideratele de

aderare a României la Uniunea Europeană.

Deputaţii au avizat favorabil cu unanimitate de voturi iniţiativa legislativă

de la punctul 3, în forma iniţiatorului

Membrii Comisiei au avizat favorabil cu unanimitate de voturi iniţiativa

legislativă de la punctul 4, în forma iniţiatorului.

SECRETAR,

Florea Buga

Întocmit: exp. Laurenţiu V. Gheorghiu
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