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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 2 octombrie 2001

La şedinţă a participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei, care în deschidere prezintă spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care
sunt înscrise următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la
Bucureşti la 2 aprilie 2001

2. Propunerea    legislativă     privind     instituirea   taxei   de   cult
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor

politice.
Înainte de a se trece la vot, dl deputat Florea Buga a propus ca

iniţiativa legislativă de la punctul doi al ordinii de zi să fie amânată pentru a fi
discutată într-o şedinţă viitoare.

La rândul său, dl deputat Liviu-Alexandru Mera a subliniat că este de
acord cu propunerea de amânare, dar că trebuie fixată o dată limită pentru
elaborarea avizului.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a arătat că o amânare nu este
posibilă, deoarece comisia sesizată în fond, arătând o grabă nejustificată, a întocmit
raportul, deşi avea ca dată limită 26 octombrie. Acum propunerea legislativă se află
pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, iar domnia sa consideră că nu mai
are rost să fie luată în dezbaterea comisiei.
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De aceeaşi părere au fost şi domnii deputaţi Tokay György şi Varga
Atilla care, la rândul lor, au apreciat că discutara propunerii legislative nu ar fi
oportună.

După discuţiile de principiu, cu majoritate de voturi � 8 voturi pentru
şi 2 voturi împotrivă, membrii comisiei au acceptat proiectul ordinei de zi.

S-a trecut la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi
Guvernul  Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la
2 aprilie 2001, care a primit un aviz favorabil cu unanimitate de voturi.

La punctul doi de pe ordinea de zi s-a supus votului avizul favorabil
care, în final, nu a îndeplinit majoritate de voturi � 2 voturi pentru, 6 voturi
împotrivă şi 2 abţineri.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii partidelor
politice a primit aviz favorabil, în forma prezentată, cu majoritate de voturi � 9
voturi pentru şi 1 vot împotrivă, deşi fusese amânat pentru amendare la propunerea
dlui deputat Victor Babiuc şi a Grupului parlamentar al PNL, din care face parte, la
şedinţă nu a participat nimeni care să prezinte şi să susţină amendamentele mai sus
amintite.

Ordinea  de zi fiind epuizată dl preşedinte Nicolae Păun declară
închise lucrările comisiei.
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