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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 11 mai  2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
vicepreşedinte al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul
ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 decembrie – ziua Iertării, a

Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor
privative de libertate.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 decembrie – ziua Iertării, a
Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui, la care dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-
Wolfgang a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru raport. Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie declararea zilei de 16 decembrie – ziua

Iertării, a Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui, iniţiatorul considerând că
începând cu 16 decembrie 1989 istoria României s-a schimbat profund şi este
necesar ca ea să fie o sărbătoare sfântă pentru toţi românii, în special pentru cei
aflaţi în nevoie.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu recomandări de

redactare potrivit normelor de tehnică legislativă.

GUEST



• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, cu motivaţia că în ziua de
16 decembrie a fost proclamată Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva Dictaturii
şi nu se justifică declararea în aceeaşi zi a unei reglementări cu semnificaţie mai
mult sau mai puţin asemănătoare.

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2004.
Înscrisă la cuvânt, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a precizat că

propunerea legislativă nu i se pare justificată, după părerea domniei sale noi fiind
un popor ortodox, iertarea, împăcarea şi ajutorarea aproapelui nu ar trebui să se
facă o singură dată pe an, într-o zi prevăzută de lege, ci în fiecare zi a anului.

Dl deputat Bereczki Endre a propus respingerea acestei propuneri
legislative.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
care a arătat că în conformitate cu Legea nr.230/1998 ziua de 16 decembrie a fost
proclamată Ziua Solidarităţii Naţionale Împotriva Dictaturii, prin care se stipulează:
“Autorităţile şi instituţiile publice vor arbora drapelul României şi vor organiza, în
funcţie de posibilităţi, acţiuni educative în favoarea ideilor de solidaritate, libertate,
democraţie şi împotriva oricărei ideologii totalitare”. Faţă de reglementările în
vigoare nu se justifică ca prin prezenta iniţiativă legislativă aceeaşi zi să fie
proclamată sub o altă denumire, cu semnificaţie mai mult sau mai puţin
asemănătoare.

În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu respingerea
propunerii legislative.

Trecându-se la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor
privative de libertate, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o
serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în
executarea pedepselor privative de libertate, în sensul corelării unor dispoziţii
din cuprinsul acesteia cu prevederile OUG nr.108/2003 pentru desfiinţarea
închisorii contravenţionale şi cu cele ale Pactului Internaţional cu privire la
unele drepturi civile şi politice.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu recomandări de

tehnică legislativă.
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, motivând că problemele ce

formează obiectul propunerii legislative sunt deja consacrate în plan legislativ.
• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2004.

Înscriindu-se la cuvânt, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a
propus acordarea unui aviz favorabil propunerii legislative, menţionând că o
comisie care apără drepturile omului nu poate da un aviz de respingere unei
propuneri legislative în care sunt prevăzute o serie de elemente care vin tocmai să
apere aceste drepturi.



Propunerea legislativă a primit un aviz favorabil cu majoritate de
voturi – două abţineri.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-
Wolfgang a declarat închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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