
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 06 octombrie 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 Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care  a   fost   înscrisă,   ca   unic punct, propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi
completarea Decretului-Lege  nr.118/1990  privind  acordarea  unor  drepturi
persoanelor persecutate  de  către  regimurile   instaurate   în    România  cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

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

de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz; Camera Deputaţilor este cameră

decizională.
• Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei

Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice, în sensul includerii în categoria beneficiarilor şi a
cetăţenilor români de etnie romă care au fost strămutaţi în Bărăgan, din unele
cartiere ale capitalei.

• Prin obiectul de reglementare propunerea legislativă face parte din categoria
legilor ordinare.

• Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii de
tehnică legislativă şi de fond, legate în special de extinderea perioadei de timp,
care în opinia acestuia ar creşte într-o manieră imprevizibilă numărul de
beneficiari.
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• Guvernul, în punctul de vedere exprimat în scris, nu susţine adoptarea
propunerii legislative, considerând nejustificată extinderea categoriilor de
beneficiari, pe motive rasiale, cât şi pentru o perioadă de timp foarte mare, care
ar duce la un efort bugetar suplimentar în 2004 de 10,6 miliardei lei pentru un
număr de 1000 de persoane, deşi în expunerea de motive iniţiatorul apreciază că
în prezent circa 150 de persoane ar putea beneficia de reparaţii băneşti.

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 23 septembrie 2004.
Propunerea legislativă a primit, cu unanimitate de voturi, un aviz

favorabil.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat

închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

     Deputat   Şef cabinet
 Nicolae Păun Chisnăr Atena
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