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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 4 iunie 2003

Azi, 4 iunie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi următoarele iniţiative
legislative:

1. Propunerea legislativă privind acoperirea şi restituirea diferenţelor de curs
valutar pentru sumele în valută depuse de cetăţenii români în contul Băncii Române de
Comerţ Exterior S.A., potrivit legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul
parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, precum şi dl deputat Liviu-
Alexandru Mera � aflat în concediu medical.

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii s-au
pronunţat cu majoritate de voturi pentru recunoaşterea dreptului la despăgubire - din
partea statului - pentru cele 12.000 de persoane fizice cărora li s-a cumpărat valuta
depusă în conturile B.R.C.E. la un curs oficial dezavantajos, sub preţul pieţei, curs stabilit
de Guvernul Stolojan în 1991. Propunerea legislativă a fost avizată în forma adoptată de
Senat.

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au
decis - cu unanimitate de voturi - să o avizeze favorabil, considerând că acordarea unei
mai mari stabilităţi rezidenţei investitorilor străini pe teritoriul României � prin facilităţi
la regimul vizelor pentru aceştia � contribuie la atragerea unui flux mărit de capital în
România. S-a recomandat comisiei sesizate în fond să ţină cont de observaţiile
Consiliului Legislativ.

Secretar

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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