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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data 13 decembrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:  Wittstock Eberhard-Wolfgang  (din Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale), dl Filip Georgescu şi dl Ovidiu Tiberiu Muşetescu (ambii 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 propus spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care
au fost înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă privind reabilitarea drepturilor de proprietate
şi a reparaţiilor pentru daunele cauzate proprietăţii private în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989

2. Propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale.

Supusă votului, ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se la primul punct înscris pe ordinea de zi, s-au formulat

două propuneri.
Prima aparţine dlui deputat Liviu-Alexandru Mera, care a propus un

aviz favorabil.
La rândul său, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că

această propunere nu face decât să reia o serie de probleme din Legea 10/2000.
Personal, consideră că ar fi mult mai bine ca aceasta să fie amendată decât să se
facă o altă lege care nu are decât darul de a complica procesul legislativ.

Propunerea dlui deputat Liviu-Alexandru Mera a fost respinsă cu două
voturi pentru, iar cea a dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a fost acceptată
cu majoritate de voturi.

S-a trecut la dezbaterea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale.
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Dl deputat Tokay György, evidenţiind faptul că propunerea legislativă
are unele lacune atât de ordin tehnic, cât şi de fond, propune amânarea dezbaterilor
şi invitarea iniţiatorului şi rediscutarea ea într-o şedinţă viitoare.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a căutat să reamintească
membrilor comisiei că această propunere legislativă, iniţiată de PNL, a mai fost
dezbătută şi în legislatura trecută dar, deoarece nu a parcurs toate procedurile, ea a
fost reluată spre dezbatere în actuala legislatură.

Dl preşedinte Nicolae Păun a subliniat că unul din principalele puncte
ale propunerii legislative se referă la faptul că UDMR-ul primeşte fonduri din două
părţi: şi ca partid politic şi ca asociaţie a minorităţilor naţionale.

Dl deputat Tokay György a subliniat faptul că UDMR nu mai primeşte
nici un fel de fonduri de la minorităţi pentru campania electorală, ci numai ca
organizaţie culturală.

Dl deputat Victor Babiuc, la rândul său, a considerat că dezbaterea a
alunecat spre probleme de fond, pe care, oricum, nu le putem rezolva şi propune
amânarea dezbaterii până la o viitoare şedinţă la care va putea participa şi unul
dintre iniţiatori. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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