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Proces verbal
al

sedintelor din zilele de 21, 22, 23,si24 august 2001

În zilele de 21-24 august 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având înscrise
pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
•  Proiectul de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica

Română Unită cu Roma � Greco-Catolică.
•  Propunerea legislativă privind    controlul    Comunităţii    de   Informaţii.
•  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul
Poporului.

•  Proiectul  de  Lege   privind   abrogarea   Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.
21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor evreieşti din România şi a anexei Ordonanţei de urgenţă nr.
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România.
Şedinţa Comisiei din data de 21 august a.c.,s-a desfăşurat impreună cu

Comisia juridică, de disciplina şi imunitaţi, luându-se  în dezbatere proiectul
de Lege privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română
Unită cu Roma � Greco Catolică. Membrii celor două comisii au decis - cu
majoritate de voturi să dea un aviz de respingere, iniţiativa legislativă fiind
dezbătută în cele două comisii şi în legislatura trecută. Membrii comisiilor
reunite au avut în vedere - în luarea acestei hotărâri - că există deja un cadru
juridic corespunzător pe baza căruia pot fi rezolvate, în spiritul legii,
diferendele existente între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Română
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Unită cu Roma � Greco-Catolică, respectiv Decretul-Lege nr.126/1990 şi
Hotărârea Guvernului nr.466/1992.

Şedinţele din zilele de 22, 23, si 24 august a fost conduse de dl
Nicolae Păun, preşedintele Comisiei .

Şedinţa din data de 22 august a avut înscrisă  pe ordinea de zi
dezbaterea propunerii legislative privind controlul Comunităţii de Informaţii.
Membrii comisiei au purtat discuţii pe marginea ei şi au hotătât - cu
majoritate de voturi - să nu îi acorde aviz favorabil. În adoptarea acestei
decizii, deputaţii au avut în vedere şi hotărârea similară în acest sens a
Consiliului Suprem de Apărare al Ţării.

La şedinţa din data de 23 august a.c., membrii comisiei au discutat
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului şi au
hotărât - cu majoritate de voturi - să nu îi acorde aviz favorabil, pe motive
procedurale. În adoptarea acestei decizii, deputaţii au avut în vedere atât
lipsa unui punct de vedere al Guvernului - conform art.110 din Constituţie -
asupra resurselor bugetare suplimentare pentru instituţia Avocatul Poporului,
pe care le implică proiectul de lege amintit, cât şi neadecvarea respectivei
iniţiative legislative, provenind din legislatura trecută, la noile deziderate
privind respectarea drepturilor omului în România, în contextul  viitoarei
integrări în Uniunea Europeană.

La şedinţa comisiei din data de 24 august a.c., deputaţii au decis - cu
majoritate de voturi - amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege
privind   abrogarea   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2000
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 21/1997 privind restituirea
unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România şi
a anexei Ordonanţei de urgenţă nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România. Această decizie a fost luată de membrii comisiei,
întrucât OUG nr.83/1999 - care se modifică prin iniţiativa legislativă în
discuţie şi cu care a fost sesizat Senatul - nu a fost încă adoptată de plenul
acestuia.

PREŞEDINTE

Nicolae Păun
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