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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 20 decembrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, absentând domnii
deputaţi: Filip Georgescu şi Ovidiu-Tiberiu Muşetescu (ambii din Grupul
parlamentar al PSD), ultimul fiind membru al Guvernului.

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

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor
dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile
militare de  stat

3. Propunerea legislativă privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La primul punct înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru

modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministerială, domnii deputaţi Tokay György, Varga Attila şi
Nicolae Păun au propus un aviz negativ, argumentând că prevederile propunerii
legislative au un caracter exagerat coercitiv, menţionând faptul că este, într-adevăr,
de dorit să se facă ordine în această problemă dar aceasta se poate face prin amenzi,
prin măsuri iniţiate de partidul din al cărui grup parlamentar fac parte dar, în nici un
caz, aşa cum prevede propunerea legislativă.

Propunerea   de   respingere   a   fost   votată cu majoritate de voturi �
9 voturi pentru şi 2 abţineri.

La punctul 2 înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea
Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de  stat, dl deputat Florea Buga a
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propus un aviz favorabil, propunere cu care membrii comisiei au fost de acord în
unanimitate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, dl deputat Tokay György
s-a raliat propunerii înaintate de Guvern, în sensul că această iniţiativă legislativă să
fie dezbătută împreună cu proiectul de lege menţionat care, după aprobarea în
şedinţa de Guvern, va fi transmis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

Propunerea dlui deputat Tokay György a fost, de asemenea, acceptată
de membrii comisiei 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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