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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 20 octombrie 2004

Azi, 20 octombrie 2004, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, având următoarea ordinea de zi:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională
a Adulţilor.

2. Diverse.
La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi: din Grupul parlamentar al

PSD - domnul deputat Filip Georgescu, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera din Grupul
parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Deputaţii s-au pronunţat - cu unanimitate de voturi - pentru avizarea iniţiativei legislative
de la punctul 1, în forma prezentată de iniţiator, considerând că modificările tehnice ale legii de
bază sunt binevenite.

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au audiat o informare privind ultimele petiţii şi
memorii sosite la Comisie în perioada 28.09 2004 – 19.10.2004. Stafful Comisiei a relevat – cu
această ocazie – că unele instituţii publice, deşi au răspuns adreselor trimise de Comisie, nu au
rezolvat toate problemele cetăţenilor. Totodată a fost expus membrilor Comisiei cazul deosebit al
unui cetăţean român, care avea şi cetăţenie americană şi căruia i s-a reţinut, în mod abuziv,
paşaportul.

Dl deputat Gheorghi Tokay, vicepreşedintele Comisiei a solicitat staffului Comisiei să
înainteze autorităţilor competente, spre competentă soluţionare, sesizarea petentului cu dublă
cetăţenie română şi americană - prin care acesta reclama îngrădirea dreptului său constituţional la
libera circulaţie pe teritoriul României - şi să se dispună, de urgenţă, luarea măsurilor
corespunzătoare şi informarea în timp util a membrilor Comisiei despre soluţia adoptată.

Secretar

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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