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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 30 octombrie 2001

Astăzi, 30 octombrie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrise

pe ordinea de zi - aprobată în unanimitate - următoarele iniţiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului penal;

2. Propunerea legislativă privind graţierea şi procedura acordării graţierii;

3. Diverse.

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

Filip Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al

PSD, dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi a fost amânată

cu unanimitate de voturi, pentru a se putea primi punctul de vedere solicitat

Guvernului.
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Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizată de

membrii comisiei - în forma sa iniţială - cu majoritate de voturi.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl deputat Wittstock Eberhard-

Wolfgang a reiterat o critică prezentată şi de alţi deputaţi la adresa Biroului

permanent al Camerei Deputaţilor - legată de faptul că o recentă propunere

legislativă a Grupului parlamentar al Minorităţilor naţionale nu a fost trimisă

spre avizare şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale, ca şi alte iniţiative legislative incidente materiei

drepturile omului şi drepturilor minorităţilor naţionale. Comisia a decis - cu

unanimitate de voturi - să solicite Biroului permanent de a fi sesizată pentru

aviz în cazul menţionat, în conformitate cu Regulamentul Camerei

Deputaţilor.

De asemenea, cei doi membri ai Comisiei care au efectuat o deplasare

în Suedia, în perioada 25-28 octombrie, la o conferinţă interparlamentară în

materie de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, au prezentat o

informare celorlalţi deputaţi din comisie.

VICEPREŞEDINTE

Wittstock Eberhard-Wolfgang

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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