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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 18 septembrie 2002

Ieri, 18 septembrie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

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

următoarele iniţiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru formularea unei declaraţii privind

recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru

Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art.14 din

Convenţia Internaţională pentru Eliminarea tuturor Formelor de

Discriminare Rasială, adoptată de Adunarea Generală a

Organizaţiei Naţiunilor Unite, la New York, la 21 decembrie

1965.

2. Proiectul de Lege privind conflictul de interese în exercitarea.

unor funcţii publice şi propunerea legislativă privind conflictul de

interese în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de

interes public.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
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La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Filip

Georgescu şi Constantin Teculescu din Grupul parlamentar al PSD, precum

şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al PSD),

care este membru al Guvernului.

Din partea iniţiatorului, a participat la lucrările Comisiei dl Octavian

Stamatescu, în calitate de director-adjunct al Direcţiei pentru Consiliul

Europei şi drepturile omului, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Membrii Comisiei au considerat că această iniţiativă legislativă este

oportună, întrucât creează posibilitatea adresării de plângeri individuale către

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale din cadrul ONU � din

partea persoanelor fizice de cetăţenie română, în cazul în care ar fi

discriminate. În plus, acest proiect de lege realizează o sincronizare cu

normele internaţionale în materie de drepturile omului. Dl deputat Tokay şi-

a exprimat anumite rezerve în legătură cu faptrul că amintitul Comitet nu are

competenţa de a examina şi plângeri care ar invoca încălcarea unor drepturi

colective. Dl deputat Victor Babiuc a subliniat că obiecţia dlui deputat

Tokay este neîntemeiată, întrucât textul declaraţiei - care face obiectul

proiectului de lege în discuţie - foloseşte termenul �persoană�, fără alte

precizări, ceea ce lasă posibilitatea ca şi persoanele juridice, cum ar fi

organizaţii neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, să se

adreseze menţionatului Comitet din cadul ONU. Trecându-se la votarea pe

articole, titlul legii şi alineatele (1) şi (3) au fost adoptate cu unanimitate de

voturi, în timp ce propunerea de eliminare a alineatului (2) - venită din

partea dlui deputat Tokay - a fost respinsă, întrunind doar 3 voturi pentru, 1

abţinere şi 8 voturi împotrivă.

În finalul dezbaterii, deputaţii au adoptat - cu unanimitate de voturi -

iniţiativa legislativă, într-o formă amendată faţă de forma iniţiatorului.



3

Amendamentele au constat numai în remedierea unor erori materiale din

textul iniţial pentru respectarea terminologiei uzitate în redactarea tratatelor

internaţionale.

Deputaţii au avizat favorabil - cu unanimitate de voturi � proiectul de

lege al Guvernului de la punctul 2 al ordinii de zi, în forma iniţiatorului, şi

au respins cu majoritate de voturi propunerea legislativă cu acelaşi obiect,

iniţiată de Grupul parlamentar al PNL. Membrii Comisiei au considerat că

proiectul de lege al Guvernului este bine întocmit şi de natură a reduce

corupţia, dar au arătat, pe de altă parte, că iniţiativa legislativă a PNL-ului nu

corespunde normelor de tehnică legislativă.

Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a primit aviz favorabil

cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului, atât din partea Comisiei

pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor, cât şi din partea comisiei

cu acelaşi obiect de la Senat.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Laurenţiu Gheorghiu
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