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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 23 septembrie 2003

Azi, 23 septembrie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

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

următoarea iniţiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind

cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat

la Belgrad la 4 noiembrie 2002.

2. Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor şi libertăţilor

fundamentale în activităţile de realizare a securităţii, apărării şi

siguranţei naţionale.

La şedinţă au participat un număr de 11 deputaţi, fiind absenţi domnii

deputaţi: Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu din Grupul

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

parlamentar al PD, aflat în concediu medical şi dl deputat Eberhard-

Wolfgang Wittstock din Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale, aflat

în delegaţie în străinătate.
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi,

deputaţii au hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea acestuia în forma

iniţiatorului.

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

care Comisia este sesizată pe fond împreună cu Comisia pentru apărare,

ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii s-au pronunţat - cu

unanimitate de voturi - pentru respingerea acesteia în cadrul punctului de

vedere al Comisiei � ce urmează a fi dezbătut în şedinţa comună a

Comisiilor reunite. Membrii Comisiei au considerat că se creează un

paralelism legislativ cu proiectul de lege iniţiat de Guvern � proiectul Legii

siguranţei naţionale a României � aflat, în prezent, în dezbatere pe fond la

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia pentru apărare,

ordine publică şi siguranţă naţională. În plus, Comisia pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil - în

data de 5 martie a.c. � proiectul de lege menţionat.

Secretar

deputat  Florea  Buga
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Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu


	Comisia pentru drepturile omului, culte
	
	
	SINTEZA

	Secretar


	deputat  Florea  Buga
	
	
	
	
	
	Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurentiu







