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PROCES VERBAL 
al şedinţei din data de 29 decembrie 1998 

 
 
 

  La  şedinţă au participat un număr de 10 deputaţi, fiind absenţi: 
dl deputat Viorel Hrebenciuc şi dl. deputat Ovidiu Şincai, din Grupul 
parlamentar al PDSR, dl. deputat Pintea Ioan, fără apartenenţă la un grup 
parlamentar, dl. Tokay György, din Grupul parlamentar al UDMR, care face 
parte din Guvern. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, prezintă spre aprobare ordinea de 
zi, care are incluse următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale. 
  2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Codului penal. 
  3. Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor privind 
activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare (1-31 ianuarie 1998). 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La propunerea unui grup de deputaţi, îsuşită cu majoritate de 
voturi, comisia a lucrat în program prelungit, luând în dezbatere şi proiectele 
înscrise pe ordinea de zi a şedinţei din data de 30 decembrie: 

1. Proiectul Legii voluntariatului. 
  2. Proiectul   de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor. 

Înainte de a se intra în ordinea de zi, membrii comisiei au stabilit 
ca zile lucrătoare în perioada vacanţei 18 şi 19 ianuarie 1999, urmând ca pe 
ordinea de zi să fie incluse următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind restituirea în natură prin echivalare a 
unor imobile preluate în mod abuziv de către stat (P.l. 325/22.10.1998). 
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2. Proiectul de Lege privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea 

chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe (P.l. 335/29.10.1998). 
3. Proiectul   de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 9/1998 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru 
persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca 
urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, 
privatizare,   lichidare,   aprobată   cu   modificări prin Legea nr. 108/1997 
(P.l. 430/28.12.1998). 

4. Propunerea legislativă privind acordarea demnităţii de senator 
pe viaţă (P.l. 402/28.12.1998). 

5. Proiectul       de        Lege     privind      pensiile     I.O.V.R. 
(P.l. 424/28.12.1998). 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Sociale Europene 
Revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 (P.l. 426/28.12.1998). 

Trecându-se la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de 
zi, proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca acesta 
să primească aviz favorabil. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Codului penal, doamna consilier Ecaterina 
Ivăncescu cosideră că se impune o reformulare a reglementărilor penale care 
se referă la art. 329, 321, 199 şi 198, dar că propunerea legislativă luată în 
discuţie nu atinge problemele de fond, reglementările stipulate fac ca 
prostituţia să rămână incriminată, dar cei care o organizează şi o exploatează 
nelegal nu sunt pedepsiţi şi că, de asemenea, trebuie făcută o intervenţie 
legislativă globală care să reglementeze condiţiile în care prostituţia poate fi o 
activitate legală.  

O altă problemă este aceea că propunerea legislativă nu se ocupă 
de corelarea incriminării privitoare la exploatarea sexuală a minorilor cu 
dispoziţia art. 202 din Codul penal privind corupţia sexuală, în plus articolul 
referitor la pedofilie, în forma din actuala propunere, crează o dublă 
incriminare a faptei persoanei majore de a întreţine relaţii sexuale cu un minor 
de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 14 ani, această ipoteză fiind 
sancţionată şi de art. 200 alin. (2) Cod penal. 

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang propune 
amânarea discutării sale într-o şedinţă ulterioară, deoarece în punctul 4 din 
avizul Consiliului Legislativ reiese că şi Guvernul a iniţiat un proiect de Lege 
pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, care 
propune, printre altele, o nouă viziune asupra unor infracţiuni referitoare la 
viaţa sexuală. 
  Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi. 
  Se trece la examinarea proiectului Legii voluntariatului. 
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  Domnul preşedinte Marţian Dan consideră că problema tratată 
impunea crearea unui cadru legislativ, dar modul în care a fost redactată lasă 
de dorit, proiectul de lege conţinând foarte puţine probleme reglementatoare. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea propune amânarea discutării acestui 
proiect de lege pentru a se crea posibilitatea studierii şi a documentului 
internaţional la care noi suntem semnatari. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang propune 
membrilor comisiei un aviz favorabil deoarece comisia noastră nu este 
sesizată în fond cu acest proiect de lege, iar analizarea în detaliu a acestuia 
revine comisiei sesizate în fond, noi putând să propunem ca aceasta să ţină 
cont de observaţiile conţinute în avizul Consiliului Legislativ. 

Domnul preşedinte supune votului cele două propuneri. 
Propunerea de amânare a domnului deputat Petre Ţurlea a fost 

votată cu 4 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri. 
La propunerea domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang 

de a se   da   un   aviz   favorabil, membrii comisiei au decis, cu 5 voturi 
pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere, ca acest proiect de lege să primească aviz 
pentru idee, urmând să se specifice că proiectul are lacune în ceea ce priveşte 
formularea şi să se facă recomandarea comisiei sesizate în fond să ţină cont de 
observaţiile formulate de Consiliul Legislativ. 
  Se trece la examinarea proiectului   de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor. 
  Domnul deputat Marţian Dan şi-a exprimat nedumerirea asupra 
faptului că se propune o soluţie asimetrică de salarizare a persoanelor aflate în 
misiunile diplomatice, întrebându-se de ce unii angajaţi sunt salarizaţi pe baza 
unei legi, iar alţii pe baza unei Hotărâri de Guvern. 
  Domnul deputat Konya Hammar-Alexandru  consideră că modul 
de abordare al acestei ordonanţe este mult mai flexibil. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang este de părere că 
ar fi fost normal ca salariile să fie aceleaşi, iar angajaţii care se află în misiuni 
diplomatice în străinătate să aibă un spor în funcţie de condiţiile de viaţă 
specifice ţării respective. 
  Nemaifiind observaţii de fond, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să primească un aviz favorabil. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
SECRETAR,       ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner       Chisnăr Atena 


