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şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 25 septembrie 2002

Ieri, 25 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 completarea Legii nr.123/2001 privind regimul juridic

al străinilor.

2. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei pedofile

săvârşită prin intermediul reţelelor informatice.

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii

deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din

Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

La dezbaterile pe marginea punctului 1 de pe ordinea de zi, dl deputat

Nicolae Păun a arătat că acesta a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ

doar cu o observaţie de tehnică legislativă, ce a fost deja preluată în textul adoptat

de Senat la 12 septembrie 2002. Nefiind formulată nici o serie de observaţii din

partea membrilor comisiei, dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz

favorabil. Ca urmare, proiectul de lege a primit aviz favorabil cu unanimitate de

voturi..
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La punctul doi înscris pe ordinea de zi, dl deputat Nicolae Păun a

evidenţiat  faptul că propunerea legislativă � după cum sesizează şi Consiliul

Legislativ � are numeroase carenţe de fond şi de necorelări de tehnică legislativă,

precum şi faptul că -  în materia ce face obiectul acesteia - a fost promovat un

proiect de lege al Guvernului aflat deja în dezbatere parlamentară. Ca urmare,

membrii  Comisiei au avizat negativ propunerea cu majoritate de voturi.

Luând cuvântul, din partea iniţiatorilor, dna deputat Mihaela Muraru-

Mândrea a făcut unele precizări, subliniind faptul că proiectul de lege elaborat de

Guvern nu a rezolvat problema în totalitate, motiv pentru care a fost elaborată

această propunere legislativă, venită să întregească proiectul Guvernului. Faptul că

există un proiect promovat de Guvern nu trebuie să ducă la eliminarea din start a

propunerii legislative.

Dl deputat Tokay Gheorghe ca şi dl deputat Wittstock Eberhard-

Wolfgang au subliniat că, într-adevăr, Consiliul Legislativ nu a dat un aviz

favorabil pe motive bine întemeiate şi au propus respingerea iniţiativei legislative

în discuţie. În opinia celui din urmă, ar fi mult mai bine ca iniţiatorii să amendeze

proiectul de lege al Guvernului, decât să facă o propunere legislativă care să

dubleze acest proiect de lege şi consideră că, în nici un caz, comisia nu poate să

aprobe propunerea legislativă

Supusă votului, propunerea de respingere a propunerii legislative a

fost votată cu 3 voturi pentru şi restul împotrivă. Ca urmare a votului, propunerea

legislativă a primit un aviz negativ.

SECRETAR,

Florea Buga

Întocmit: exp. Laurenţiu V. Gheorghiu
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