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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 16 octombrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu (Grupul parlamentar al
PSD), ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei, care � în deschidere � a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi,
propunând membrilor  comisiei ca pe aceasta să fie inclus spre dezbatere şi un alt
proiect de lege, şi anume, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia
copilului, deoarece acesta trebuie să fie discutat în procedură de urgenţă, având ca
termen de depunere a raportului 22 octombrie a.c.

Ordinea de zi, cu modificarea propusă, a fost votată cu  majoritate de
voturi � o abţinere, ordinea de zi fiind următoarea:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului

2. Propunerea legislativă privind protecţia copiilor în materia adopţiei
internaţionale

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului
de procedură penală, a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, a Legii
nr. 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr. 54/1993 pentru organizarea
instanţelor şi parchetelor militare.

Trecându-se la primul punct înscris pe ordinea de zi, dna deputat
Mihaela Muraru-Mândrea a propus un aviz favorabil, în care să se facă
recomandarea comisiei sesizate în fond ca, la întocmirea raportului, să ţină seama şi
de recomandările cuprinse în avizul Consiliului Legislativ.

Propunerea a fost acceptată cu 6 voturi pentru şi 2 abţineri.



2

La următorul punct înscris pe ordinea de zi, dl deputat Nicolae Păun a
subliniat că în contextul integrării României în structurile europene, Guvernul a
recomandat ca adopţiile să înceteze, ele putând fi făcute numai în cazuri extreme.

Dl deputat Tokay György, considerând că această recomandare este
total neconstituţională, atât timp cât justiţia este de altă părere, propune acordarea
unui aviz favorabil.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang.
Propunerea acordării unui aviz favorabil a fost acceptată cu

unanimitate de voturi.
Tot cu unanimitate de voturi a primit aviz şi următorul punct înscris pe

ordinea de zi, la propunerea dlui deputat Tokay György.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat

închise lucrările şedinţei.
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