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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 19 iunie 2002

Ieri, 19 iunie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi

următoarea iniţiativă legislativă:

1. Dezbaterea unor probleme legate de sesizările sosite la Comisie

din partea cetăţenilor.

2.  Diverse.

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:

Filip Georgescu (Grupul parlamentar al PSD), Constantin Teculescu,

precum şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al

PSD), care este membru al Guvernului.

La primul punct al ordinii de zi, au fost prezentate deputaţilor - de

către stafful de specialitate al Comisiei - o serie de posibile cazuri de

încălcare a drepturilor omului desprinse din memoriile şi petiţiile primite pe

adresa Comisiei. S-a relevat în acest context că multe dintre instituţiile

publice care sunt competente în soluţionarea cererilor şi petiţiilor cetăţenilor

nu răspund în termenul prevăzut de lege nici acestora, nici adreselor trimise

în acelaşi scop de Comisie.
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Prin urmare, membrii Comisiei au decis, prin consens, ca să fie

informaţi săptămânal - în cadrul unui punct special destinat pe ordinea de zi

- despre abuzurile grave la adresa drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale

cetăţenilor români, indiferent de etnia căreia îi aparţin. De asemenea, s-a

hotărât ca să se ceară autorităţilor centrale şi locale, precum şi instituţiilor

publice competente respectarea termenului maxim de 45 de zile de răspuns

la petiţiile cetăţenilor, aşa cum este stipulat în Legea nr.233/2002 pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea

activităţii de soluţionare a petiţiilor.

La punctul al doilea al ordinii de zi, preşedintele Comisiei a propus

deputaţilor prezenţi programul de lucru al Comisiei pe perioada vacanţei

parlamentare. S-a decis prin votul unanim al membrilor Comisiei ca lucrările

pe perioada vacanţei parlamenntare să se desfăşoare în zilele de 1, 2, 3, 4

iulie şi, respectiv, în zilele de 26, 27, 28, 29 august, în măsura în care vor

exista suficiente iniţiative legislative în portofoliu.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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