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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 11 septembrie 2002

Azi, 11 septembrie 2002, 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 Guvernului

nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei

activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale.

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.64/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de

luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate

pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor

împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri

administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la

acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a

regimului comunist instaurat în România.
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Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun � preşedintele

Comisiei. La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:

Filip Georgescu şi Constantin Teculescu din Grupul parlamentar al PSD,

precum şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al

PSD), care este membru al Guvernului.

Deputaţii au avizat favorabil - cu majoritate de voturi - iniţiativa

legislativă în discuţie, în forma iniţiatorului. Membrii Comisiei au considerat

că această iniţiativă legislativă este oportună, fiind în folosul comunităţii şi

îndeplinind, totodată, un rol formativ în educarea prin muncă a celor care

care încalcă normele de convieţuire socială. Membrii Comisiei au

recomandat, pentru a se respecta dreptul la apărare al justiţiabilului, să se

ţină seama - la Comisia sesizată pe fond - de observaţiile Consiliului

Legislativ din avizul acestuia.

Deputaţii au avizat favorabil - cu unanimitate de voturi � proiectul de

lege de la punctul 2 al ordinii de zi, într-o formă amendată Membrii

Comisiei au considerat că această iniţiativă legislativă este binevenită, dat

fiind că remediază o inconsecvenţă legislativă � faptul că Legea nr.568/2001

de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 a intrat în

vigoare după expirarea termenului-limită de aprobare a ordonanţei

respective. Amendamentul adoptat a constat în prelungirea termenului de

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.64/2002 de la 31 decembrie 2002 la 31

decembrie 2003.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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