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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 26 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  au   fost   înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
2. Diverse.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La primul punct de pe ordinea de zi este înscris proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2004 pentru înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Romi, cu care Comisia pentru drepturile omului este
sesizată pentru raport.

La dezbateri a participat dl Ilie Dincă, subsecretar de stat la Oficiul
pentru problemele romilor.

S-a trecut la examinarea pe articole a ordonanţei de urgenţă.
Titlul ordonanţei a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
Articolul 1 a fost, de asemenea, votat în unanimitate.
La art.2, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o serie de

observaţii, atât la alin.(1), cât şi la alin.(2), observaţii cu care membrii comisiei au
fost de acord în unanimitate:
- la alin.(1), introducerea sintagmei “de la bugetul de stat”, înaintea sintagmei

“prin bugetul Secretariatului General al Guvernului”, pentru respectarea
uniformităţii reglementărilor în domeniu;

- la alin.(2), introducerea sintagmei “dotările şi”, înaintea sintagmei “fondurile
aferente activităţii Oficiului”, pentru claritatea normei, având în vedere că
oficiul dispune şi de dotări nu numai de fonduri.
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Art.3 şi 4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi, fără a suferi nici o
modificare.

Trecându-se la examinarea art.5, dl. Deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus modificarea punctului 1, pentru uniformitate în redactare, astfel
încât formularea iniţială: “Litera d) a alineatului (1) al articolului 1”, să fie
reformulată:”La alineatul (1) al articolului 1, litera d)”.

Amendamentul, ca şi art.5 în întregul său, a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.

Tot cu unanimitate de voturi au fost votate şi art.6, articolul unic şi
proiectul de aprobare a ordonanţei, în întregul său.

La capitolul “Diverse”, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca
zilele de miercuri şi joi, respectiv 27 şi 28 octombrie a.c., să fie consacrate studierii
proiecutului Legii bugetului de stat pe anul 2004, urmând ca marţi, 2 noiembrie
a.c., el să fie dezbătut împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi
minorităţi de la Senat.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

     Deputat   Şef cabinet
 Nicolae Păun Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PROCES  VERBAL



