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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 30 octombrie 2001

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

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
vicepreşedinte al Comisiei, care în deschidere a supus spre aprobare atât ordinea de
zi, care are înscrise următoarele puncte:

1.Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului
penal

2. Propunerea legislativă privind graţierea şi procedura acordării
graţierii,

cât şi propunerea de a se introduce un nou punct, trei, intitulat
�Diverse�, propunere care îi aparţine.

Ordinea de zi, în forma propusă, a fost votată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se   la  dezbaterea   primului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului penal, dl deputat
Liviu-Alexandru Mera a propus amânarea discutării datorită faptului că până la
această oră nu s-a primit punctul de vedere al Guvernului, pe care membrii comisiei
l-au cerut în şedinţa anterioară.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind graţierea şi procedura acordării graţierii, dl deputat
Victor Babiuc, apreciind că propunerea legislativă este binevenită şi întocmită bine
din punct de vedere legislativ, a propus un aviz favorabil.

Dl deputat   Wittstock Eberhard-Wolfgang,    susţinând   propunerea
dlui deputat Victor Babiuc, a argumentat că modificările propuse se impun, având
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în vedere că în momentul de faţă cadrul legislativ este depăşit, deoarece el este
construit pe baza unui decret din 1952.

Supusă votului, propunerea legislativă a întrunit majoritate de voturi şi
o abţinere.

Trecându-se la punctul trei al ordinii de zi, dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a adus în atenţia celor prezenţi faptul că Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale a iniţiat o propunere legislativă care are ca obiect
modificarea Legii alegerilor locale. Nu demult, Comisia pentru drepturile omului a
dezbătut un proiect de lege cu acelaşi subiect şi nu înţelege de ce această propunere
legislativă nu a fost trimisă spre avizare şi Comisiei pentru drepturile omului, motiv
pentru care domnia sa a propus comisiei să adopte o hotărâre prin care Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor să fie atenţionat în sensul ca propunerea
legislativă iniţiată de Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale să fie trimisă
pentru avizare şi comisiei noastre.

Dl deputat Liviu-Alexandru Mera a cerut ca în adresă să fie specificat
şi faptul că şi alte proiecte de lege care au tangenţă cu probleme care fac obiectul
comisiei noastre să fie trimise acestei comisii, deoarece se constată că în ultimul
timp aceasta este ocolită.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Tot la punctul trei, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a făcut o

scurtă informare asupra dezbaterilor la care a participat împreună cu un grup de
deputaţi, în perioada 25-28 octombrie a.c. în Suedia, la Conferinţa
interparlamentară care a avut ca subiect �Asigurarea egalităţii de şanse între femei
şi bărbaţi�.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang
a declarat închise lucrările comisiei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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