
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 25 mai 2004

La şedinţă au participat un număr de 13 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.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele  comisiei care, în
deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care a fost înscris, ca unic punct,
proiectul de Lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de  România la art.5 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4
decembrie 1950.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl preşedinte Nicolae Păun, în deschiderea dezbaterilor asupra proiectului de lege,

a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru dezbatere în fond, Camera Deputaţilor fiind prima

Cameră sesizată
• Obiectul de reglementare îl constituie aprobarea retragerii rezervei formulate de  România la

art.5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată
la Roma la 4 decembrie 1950; având în vedere că, potrivit Constituţiei în vigoare, Decretul
nr.976/1968 a fost abrogat implicit se impune, pentru evitarea unei practici neunitare, ca
dispoziţiile art.1 din decretul menţionat să fie abrogate expres

• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de
lege

• Consiliul Legislativ, de asemenea, a avizat favorabil proiectul de lege.
S-a trecut la examinarea proiectului de lege.
Titlul, articolul 1, articolul 2 şi proiectul de lege, în întregul său, au fost acceptate

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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