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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 21 octombrie  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 a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind reinserţia socială a
cetăţenilor români de etnie romă.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Din partea Ministerului Administraţiei Publice şi Internelor a luat

parte la dezbaterea propunerii legislative, dl Ovidiu Simina, consilier la
Compartimentul de Drepturile Omului.

În deschiderea dezbaterilor, dl Ovidiu Simina a făcut o serie de
aprecieri asupra propunerii legislative. Domnia sa a susţinut că propunerea se referă
în mod special la etnia romilor şi la drepturile acestei etnii. Guvernul nu susţine
această propunere, deoarece prin ea se promovează discriminarea pozitivă, lucru
care nu este de dorit, datorită faptului că sunt încălcate art.6 şi 16 din Constituţia
României. Domnia sa a precizat că în privinţa protejării drepturilor minorităţii rome
s-au făcut paşi importanţi prin crearea unor instituţii:
- Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
- Oficiul pentru Problemele Romilor
- Comitetul Mixt pentru Implementare şi Monitorizare
- oficiile judeţene pentru romi.

Domnia sa a menţionat, în continuare, că înaintea şedinţei i-a fost
înmânată forma revizuită a acestei propuneri legislative, pe care o va studia, în
vederea formulării unui nou punct de vedere.
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Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că nu se poate
exprima un punct de vedere pertinent până când noua formă, care a fost primită
astăzi şi care ţine cont atât de punctul de vedere al Consiliului Legislativ, cât şi de
punctul de vedere al Guvernului, nu va fi studiată. Trebuie retrasă cea veche şi
înregistrată sub acelaşi număr noua formă.

În continuare, dl preşedinte Nicolae Păun a subliniat faptul că este
surprins de punctul de vedere al ministerului pe care-l reprezintă invitatul de astăzi,
având în vedere că atât primul ministru, cât şi Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au formulat un punct de vedere favorabil.

Luând cuvântul, din nou, dl Ovidiu Simina a precizat că nu a fost bine
înţeles, că ministerul pe care îl reprezintă susţine ideea reinserţiei sociale a romilor,
dar nu este de acord cu forma propunerii legislative anterioară celei înmânate
astăzi, deoarece aceasta este defectuoasă din punct de vedere juridic şi al tehnicii
legislative.

Doamna deputat Doina-Micşunica Dreţcanu l-a întrebat pe dl deputat
Nicolae Păun, în calitate de iniţiator al propunerii legislative, de ce se intenţionează
ca organismele create special pentru această minoritate să fie scoasă din subordinea
Secretariatului General al Guvernului şi să intre în cea a primului ministru. Părerea
domniei sale este că ar trebui să se înfiinţeze un Oficiu Naţional pentru Minorităţi,
în general, şi nu unul pentru minoritatea romă, în special.

Răspunzându-i, dl preşedinte Nicolae Păun, i-a explicat dnei deputat
Doina-Micşunica Dreţcanu că iniţiatorul nu ţine cu tot dinadinsul să aibă nişte
organizaţii separate de cele ale minorităţilor, dar că legătura directă cu primul
ministru ar reduce timpul de aşteptare al rezolvării problemelor şi implementarea
mai rapidă a stragiei romilor.

Dl deputat Cherescu Pavel a atras atenţia, însă, că ar fi bine să nu se
dea un aviz până nu vom obţine şi punctul de vedere al Ministerului de Finanţe,
deoarece înfiinţarea acestor organisme comportă implicaţii bugetare.

Ultimul vorbitor, dl deputat Tokay Gheorghe, subliniind că problema
în dezbatere constituie o problemă strategică a României şi nu a romilor. Domnia
sa recunoaşte că propunerea legislativă este imperfectă, dar neavând un proiect
strategic, îl va vota pe acesta. A mai spus, de asemenea, că orice iniţiativă va avea
suportul său, pe motiv că numai în acest fel putem obliga guvernul ţării să se apuce
cu seriozitate de treabă şi să elaboreze un program special pentru integrarea
romilor.

Membrii comisiei, prin vot unanim, au aprobat amânarea discuţiilor
pentru o şedinţă ulterioară dezbaterii Legii bugetului de stat pe anul 2004.
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Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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