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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 10 aprilie 2002

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

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a supus spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care
sunt înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea   legislativă    privind    protecţia victimelor violenţei în
familie

2. Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a

apreciat că la ora actuală există o inflaţie de proiecte de lege şi propuneri legislative
pe această temă, drept pentru care propune ca cele două iniţiative legislative să fie
analizate împreună datorită faptului că au un obiect de reglementare comun.

Domnia sa a propus ca proiectul de lege să înglobeze propunerea
legislativă, deoarece proiectul de lege, iniţiat de dl senator Petre Roman şi dna
senator Simona Marinescu, a parcurs deja o dată drumul înapoi la iniţiator, iar
forma luată în dezbatere a suferit deja o serie de modificări, în sensul că în
proiectul de lege au fost înglobate atât observaţiile Consiliului Legislativ, cât şi cele
înaintate de Guvern. Un alt argument ar fi că el a trecut deja de Senat, iar
modificările ulterioare făcute de Cameră l-ar duce, inerent, în faţa comisiei de
mediere. În concluzie, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus acordarea
unui aviz favorabil în această abordare.

Dl deputat Tokay György a subliniat acordul său deplin asupra
avizului favorabil numai în cazul în care în el va fi cuprinsă recomandarea ca la
întocmirea raportului, comisia sesizată în fond să includă şi actualele observaţii



formulate de Consiliul Legislativ, care se referă la ordinul de restricţie, urmând ca
acesta să fie dat de instanţa de judecată cu respectarea căilor de atac legale.

Si domnia sa a fost de acord ca cele două iniţiative legislative să fie
contopite într-una singură, având în vedere că Senatul a adoptat deja, la 21 martie
2002, proiectul de lege.

Supuse votului, propunerile de acordare a unui aviz favorabil, care să
cuprindă şi propunerile înaintate de cei doi deputaţi, au întrunit majoritatea de
voturi.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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