
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 1 iulie 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 Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.14/2003 Legea partidelor plitice.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut

următoarele precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră

decizională, termenul de depunere a raportului fiind 22 septembrie 2004.
• Obiectul de reglementare îl constituie completarea Legii nr.14/2003, Legea

partidelor politice, în sensul că o persoană membră a unei organizaţii a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate candida numai din partea
unei formaţiuni politice din care face parte, fiindu-i interzis să facă parte în
acelaşi timp din două sau mai multe organizaţii ale aceleiaşi minorităţi naţionale
care înscriu candidaţi în alegeri.

• Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât reglementările

speciale în materia alegerilor, atât parlamentare, cât şi locale, stabilesc concret
modul de exercitare a dreptului de a candida, iar restrângerea dreptului de
apartenenţă la o singură organizaţie a aceleiaşi minorităţi naţionale contravine
dispoziţiei art.40 alin.(1) din Constituţie,  privind dreptul la asociere.

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 22 iunie 2004.
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Primul înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, a
menţionat că, personal, are rezerve, considerând că legea nu este necesară, deoarece
atât Legea alegerilor locale, cât şi celelalte legi electorale reglementează toate
propunerile conţinute în text.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil,
menţionând că art.6 are un conţinut pertinent, eliminând probleme precum cele care
s-au ivit la nivel teritorial, când o serie de membri ai Partidei Romilor Social-
Democrate faceau parte din mai multe organizaţii.

Tot dl preşedinte a propus ca în avizul favorabil să  se facă
recomandarea+ ca la întocmirea raportului să se elimine din text alineatul 5, ale
cărui prevederi sunt cuprinse în reglementările speciale în materie, respectiv în
Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi
Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi să se aibă în
vedere observaţiile şi propunerile formulate avizul Consiliului Legislativ.

Propunerea a fost acceptată de membrii comisiei cu unanimitate de
voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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