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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 17 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 10 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al   PSD,  şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în
concediu   medical, precum şi doamnele deputat Mihaela Muraru-Mândrea şi
Doina-Micşunica Dreţcanu, din Grupul parlamentar al PSD, aflate într-o delegaţie
în străinătate.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor   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
comunităţilor   cetăţenilor    aparţinând   minorităţilor  naţionale  din  România,
cu care comisia a fost sesizată pentru raport.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie

de precizări pe marginea proiectului de lege de la punctul 1:
- comisia noastră este sesizată în fond
- proiectul de lege  are ca obiect de reglementare restituirea unor bunuri imobile

care au aparţinut comuităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
având un caracter reparatoriu

- proiectul de lege face parte din categoria legilor organice
- Consiliul Legislativ consideră că ordonanţa are caracterul unei dispoziţii

individuale, dar face unele observaţii de formă şi de fond
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- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci au dat un aviz favorabil, în forma adoptată de Senat

S-a trecut la examinarea proiectului de lege.
Titlul legii şi articolul unic au fost acceptate cu unanimitate de voturi.
La punctul 1, care se referă la art.6 (1), comisiei i-au fost înaintate

două amendamente:
- unul formulat de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, care are următorul
conţinut: �Imobilele care au aparţinut comunităţilor minorităţilor naţionale din
România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de
organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 23 august
1944-22 decembrie 1989, compuse din construcţii împreună cu terenul aferent,
existente în natură, se restituie foştilor proprietari, în condiţiile prezentei
ordonanţe�
- al doilea amendament a aparţinut dlui deputat Dorel Dorian, reprezentantul
minorităţii evreieşti şi are următorul conţinut: �Imobilele care au aparţinut
comunităţilor minorităţilor naţionale din România şi au fost preluate 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�.

Luând cuvântul, autorul primului amendament, dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a arătat că dacă ar intra în vigoare formularea adoptată de
Senat unele minorităţi naţionale din România nu ar putea beneficia de dispoziţiile
acestei legi. Vom exemplifica cu situaţia minorităţii germane: prin Legea 485/1944
pentru abrogarea Legii nr.830 din 21 noiembrie 1940 pentru constituirea Grupului
Etnic German din România, publicată în Monitorul Oficial nr.233 din 8 octombrie
1944, statul român a devenit proprietarul tuturor bunurilor, mobile şi imobile,
aparţinând Grupului Etnic German din România. Aceste bunuri au fost create de
comunităţile germane autohtone de-a lungul secolelor şi nu doar în perioada scurtă
de existenţă a Grupului Etnic German, ca persoană juridică română, de drept
public, înfiinţată prin Legea nr.830 din 1940, publicată în Monitorul Oficial nr.275
din 21 noioembrie 1940. În consecinţă, domnia sa consideră că minoritatea
germană din România este îndreptăţită să recupereze bunurile comunitare preluate
de statul român prin Legea 485/1944, ceea ce face necesară adoptarea
amendamentului propus.

În încheiere, domnia sa a precizat că dacă la vot va trece
amendamentul domnului Dorel Dorian este dispus să şi-l retragă pe al său.

Supusă votului, propunerea dlui deputat Dorel Dorian a fost acceptată
cu unanimitate de voturi, urmând ca textul din prezenta ordonanţă să fie înlocuit cu
cel al amendamentului.

Următoarele puncte ale art.6 -  2, 3, 4 � au fost votate cu unanimitate
de voturi, ca şi art. 5, care conţine punctele a) şi b).
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Art.7, cu cele patru puncte ale sale, precum şi art. 8, au fost votate cu
unanimitate de voturi.

Tot cu unanimitate de voturi a fost votat şi art.9, punctele 1-4, urmând
ca la punctul 3 să se înlocuiască denumirea ministerului (Ministerul Administraţiei
Publice), cu cea de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

În întregul său, proiectul de lege a fost votat cu unanimitate de voturi.
S-a   trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, la care

dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări:
- comisia noastră este sesizată în fond
- proiectul de lege are un caracter de lege organică
- proiectul de lege are ca obiect de reglementare restituirea unor bunuri imobile
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, având
un caracter reparatoriu
- Consiliul Legislativ consideră că ordonanţa are caracterul unei dispoziţii
individuale, dar face unele observaţii de formă şi de fond
- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic,
precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au acordat un aviz favorabil,
în forma adoptată de Senat în şedinţa din 25 iulie 2003

S-a trecut la examinarea proiectului de lege.
Titlul legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot cu unanimitate

de voturi a fost acceptat şi articolul unic.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat

închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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