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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al  şedinţei din data de 6 martie 2002

La şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi fiind  absenţi domnii
deputaţi Tokay Gheorghe � Grupul parlamentar al UDMR �precum şi Filip
Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu � Grupul parlamentar al PSD
(Social-Democrat şi Umanist), ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de domnul Nicolae Păun, preşedintele
Comisiei, care în deschidere a propus spre aprobare proiectul ordinei de zi
pe care s-au aflat însrise următorele puncte:

1. Proiectul de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de
România la cele patru Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 pentru
protecţia victimelor de război

2. Propunerea legislativă privind violenţa în familie.
Supus votului, proiectul ordinei  de zi a fost acceptat cu unanimitate

de voturi.
Trecându-se la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

mai mulţi deputaţi au  cerut amânarea discutării sale, datorită faptului că
printr-o omisiune a "Direcţiei pentru organizarea lucrărilor în plen" proiectul
de  lege nu le-a fost distribuit pentru studiu, şi au cerut  ca din partea
Comisiei, să se faca o adresă prin care să se cere acestei direcţii, ca astfel de
lucruri să nu se mai întâmple, mai ales că nu se află la prima abatere de acest
gen.

Propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a  trecut la examinarea celui de al doilea punct încris pe ordinea de

zi:"Propunerea legislativă privind violenţa în familie".



Domnul preşedinte a făcut o trecere în revistă a cuprinsului propunerii
arătând că obiectul de reglementare prevede instituirea unor dispoziţii de
natură să înlăture violenţa în familie şi să garanteze protecţia integrităţii
fizice şi psihice a membrilor acesteia.
 Domnia-Sa a precizat că propunerea legislativă a primit un aviz
favoravil  din partea Consiliului Legislativ cu o serie de observaţii şi
propuneri, atât de fond cât şi de tehnică legislativă,  in timp ce guvernul, în
punctul său de vedere formulează o serie de observaţii şi propuneri asupra
reglementărilor de fond, propunând ca acestă iniţiativă să fie dezbătută
împreună cu proiectul de Lege privind protecţia victimelor, prevăzut în
Programul legislativ pe perioada 2001-2004 pentru anul 2002, care are în
vedere şi reglementările cuprinse  în prezenta propunere legislativă.

Având în vedere cele expuse, domnul preşedinte a propus acordarea
unui aviz favorabil  acestei propuneri legislative.

De o părere diametral opusă a fost domnul deputat  Florea Buga, care
în cuvântul său  a menţionat că poporul român nu este per-ansamblu un
popor violent,  iar cei care practică violenţa în familie sunt o minoritate
alcătuită din persoane lipsite de educaţie şi care pot fi sancţionate prin
intermediu prevederilor cuprinse în Codul Penal şi nu prin instituirea unei
legi speciale pe acestă temă. În concluzie domnul deputat a propus un aviz
de respingere.

Cele două propuneri au fost supuse votului.
Propunerea   de   respingere  nu  a  întrunit numărul de voturi necesar

-1 vot pentru, restul împotrivă- în timp ce propunerea de acordarea avizului
favorabil a intrunit 12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte a declarat închise lucrările
şedinţei comisiei.

PREŞEDINTE,                                                    INTOCMIT,

Nicolae Păun      Chisnăr Atena
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