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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 17 septembrie 2003

Azi, 17 septembrie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

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

următoarele iniţiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care

au aparţinut cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din

România.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care

au aparţinut cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din

România.

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii

deputaţi: Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu din Grupul

parlamentar al PSD, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera din Grupul

parlamentar al PD, aflat în concediu medical.
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi,

deputaţii au hotărât - cu unanimitate de voturi - adoptarea acestuia într-o

formă amendată. Astfel, textul aprobat de Senat a fost amendat prin

modificarea textului alineatului (1) al art.6 - ce se referea la perioada în care

imobilele şi terenurile aferente aparţinând minorităţilor naţionale au fost

preluate abuziv de statul român - cu motivarea că au existat situaţii concrete

în care aceste abuzuri au avut loc şi anterior anului 1945 - termenul iniţial

prevăzut în ordonanţa ce face obiectul proiectului de lege, atât pentru

terenuri şi construcţii situate în intravilan, cât şi în extravilan.

Amendamentul � aparţinând dlui deputat Dorel Dorian şi însuşit de dl

deputat Gheorghe Tokay - a fost aprobat cu unanimitate de voturi şi a

căpătat următoarea formă: �Art.6 - (1) Imobilele care au aparţinut

comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi au fost preluat în mod

abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de

orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 � 22 decembrie

1989, compuse din terenuri sau construcţii împreună cu terenul aferent,

situate în intravilan sau în extravilan, se restituie foştilor proprietari în

condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Deputaţii au mai votat în unanimitate alte câteva amendamente vizând

unele corelări terminologice cu legislaţia în vigoare.

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2 al ordinii de zi,

deputaţii s-au pronunţat cu unanimitate de voturi pentru adoptarea acesteia

în forma aprobată de Senat

Secretar

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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