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        Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa

nr. 409, din 27 august 2001, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de lege

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

         În şedinţa sa din 5 septembrie 2001, Comisia a analizat

proiectul de lege şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz

favorabil, cu următoarele amendamente:



Amendament acceptat:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de
comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.

1 La titlul legii: "Lege
privind prevenirea şi

combaterea
marginalizării

sociale

Domnul deputat
Cherescu Pavel a

propus modificarea
titlului legii prin

adăugarea sintagmei a
tinerilor, rezultând

următoarea redactare:
"Lege privind preve-
nirea şi combaterea

marginalizării sociale
a tinerilor."

Amendamentul a fost
admis cu majoritate de

voturi.

Modificarea a fost propusă
pentru ca titlul legii să fie

în concordanţă cu
conţinutul acesteia.



2. "Art.31- Guvernul
este autorizat ca, în
termen de 90 de zile

de la intrarea în
vigoare a prezentei

legi, să instituie
măsurile necesare
pentru prevenirea

evacuării din
locuinţe a

persoanelor
defavorizate care au
datorii la asociaţiile

de
locatari/proprietari.

Domnul deputat
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus

eliminarea întregului
articol 31 din proiectul

de lege.
Propunerea a fost

admisă cu majoritate
de voturi.

Autorul amendamentului
consideră că Guvernul nu
poate preveni pronunţarea
unei sentinţe de evacuare,

potrivit principiului
separării puterilor în stat.

0. 1. 2. 3.

(2) - Măsurile
prevăzute la alin. (1)

cuprind şi
modificarea sau
îmbunătăţirea
procedurii de

vânzare a
locuinţelor, în

scopul eliminării
posibilităţii de
achiziţionare a

locuinţelor la un
preţ mult mai mic
decât cel practicat

pe piaţa liberă,
situaţie determinată

de lipsurile
materiale cu care se

confruntă
vânzătorul."



PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit:

Consilier Aurel Zamfirescu
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