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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 18 mai  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 Wittstock Eberhard-Wolfgang, vicepreşedinte
al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care a fost
înscris, ca unic punct, proiectul de Lege privind unele măsuri pentru combaterea migraţiei
politice.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Primul înscris la cuvânt, dl deputat Tokay Gheorghe a ţinut să facă următoarea

precizare: migraţia politică este un lucru urât şi chiar imoral, pentru asta însă nu se poate da o
lege, deoarece imoralitatea nu are nimic comun cu justiţia. Moralitatea este o însuşire personală,
iar în cazul de faţă nu poate fi luată în dezbatere de justiţie, acest lucru intrând în contradicţie cu
Constituţia României.

Dl   deputat   Florea   Buga,  la rândul său, apreciază că cele spuse de dl deputat
Tokay Gheorghe sunt adevărate dar că, dacă ne gândim bine, lucrurile ar trebui examinate şi sub
aspect moral şi nu ar trebui să se treacă cu atâta uşurinţă peste acest aspect. Chiar dacă se va da
un aviz negativ, faptul că acest proiect de lege a fost iniţiat este un lucru binevenit.

Dl deputat Varga Attila, căutând să aprofundeze această problemă, se întreabă
dacă nu cumva în anumite cazuri nu tocmai din punct de vedere moral se produce această
migrare.  Părerea domniei sale este că nu se poate institui un mandat imperativ.

Dl deputat Pavel Cherescu a propus acordarea unui aviz negativ, considerând că
prin acest proiect de lege se lasă la latitudinea preşedinţilor de partid excluderea discreţionară a
membrilor partidului respectiv.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, propunând, de asemenea, un aviz de
respingere, consideră că ideea principală este neconstituţionalitatea prevederilor acestui proiect
de lege.

Supusă   votului,   propunerea   de respingere a fost acceptată cu 6 voturi pentru şi
4 abţineri.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a
declarat închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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