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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 3 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, 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 au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă privind regimul mormintelor, cimitirelor şi operelor

comemorative de război şi înfiinţarea Societăţii Naţionale pentru Cinstirea
Eroilor

2. Propunerea legislativă privind Amendamentul la Legea 586/2002 pentru
modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Referindu-se la prima propunere legislativă înscrisă pe ordinea de zi,

dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări: comisia noastră este
sesizată pentru aviz; propunerea legislativă are ca obiect de reglementare regimul
mormintelor, cimitirelor şi operelor comemorative de război şi înfiinţarea Societăţii
Naţionale pentru Cinstirea Eroilor. Propunerea legislativă face parte din categoria
legilor ordinare şi a primit un aviz favorabil, cu numeroase observaţii de formă şi
fond, din partea Consiliului Legislativ.

O altă observaţie se referă la faptul că Guvernul a înaintat Senatului o
iniţiativă legislativă cu conţinut similar, intitulată �Proiect de Lege privind regimul
mormintelor şi operelor comemorative de război�, care a fost şi adoptat. Acesta a
fost trimis, apoi, spre dezbatere Camerei Deputaţilor, la Comisia de apărare, ordine
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publică şi siguranţă naţională, care a întocmit deja raportul şi care se află, în
prezent, pe ordinea de zi a Camerei. Este de menţionat că proiectul de lege a fost
înregistrat ulterior propunerii legislative (7 mai 2003).

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, în luarea de cuvânt, a
subliniat faptul că propunerea legislativă nu aduce nimic nou faţă de proiectul de
lege, menţionând că în derularea procesului legislativ există o neconcordanţă, în
sensul că propunerea legislativă a fost trimisă Comisiei pentru drepturile omului
spre dezbatere, în timp ce proiectul de lege nu. De asemenea, proiectul de lege a
fost înaintat pentru dezbatere în fond la Comisiile pentru apărare ale Camerei şi
Senatului, în timp ce propunerea legislativă a fost înaintată spre dezbaterea în fond
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
a Camerei.

Domnia sa s-a pronunţat pentru acordarea unui aviz negativ, cu care
membrii comisiei au fost de acord în unanimitate.

Trecându-se la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
dl preşedinte Nicolae Păun a făcut precizarea că propunerea legislativă face parte
din categoria legilor ordinare, comisia fiind sesizată pentru aviz, iar Consiliul
Legislativ a acordat un aviz favorabil, cu o serie de observaţii, ea având ca obiect
de reglementare completarea O.G.105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost
adoptată, modificată şi completată prin Legea 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.

Arătând că prin această propunere legislativă se încearcă lărgirea
sferei beneficiarilor, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang propune acordarea
unui aviz favorabil, cerând ca în aviz să se atragă atenţia comisiei sesizate în fond
asupra faptului că la art.5 lit. i) trebuie înlocuită sintagma �impozitul pe salariu�, cu
sintagma �impozitul pe venitul global�, cel dintâi fiind înlocuit în toate actele
normative cu această titulatură.

Propunerea a primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat

închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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