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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 17 aprilie 2002

La şedinţă au participat 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 propus spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care
au fost înscrise două puncte:

1. Propunerea legislativă privind modificarea articolelor 169 şi 298 din
Codul Penal

2. Diverse.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a informat că

această propunere legislativă a fost înaintată comisiei noastre spre avizare. Obiectul
de reglementare îl constituie modificarea articolelor 169 şi 298 din Codul Penal, în
sensul abrogării alin. (4) din primul articol şi a alin. (2) din al doilea articol.

Propunerea legislativă are un caracter de lege organică şi a primit un
aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, cu motivaţia că abrogarea celor două
texte nu constituie o răspundere obiectivă, iar referirea la instituirea unei prezumţii
de nevinovăţie şi înlăturarea dreptului la apărare nu au o fundamentare juridică.

Trecându-se la analizarea textului, propunerea legislativă luată în
dezbatere a generat opinii contradictorii în rândul membrilor comisiei.

O serie de deputaţi, printre care Tokay György şi Wittstock Eberhard-
Wolfgang, s-au pronunţat pentru o avizare favorabilă, arătând că modificările
realizează o corelare necesară între Codul Penal şi recent adoptata Lege privind
informaţiile clasificate.

O altă serie de deputaţi, printre care Nicolae Păun şi Florea Buga, au
au propus un aviz negativ, subliniind că în acest fel se abrogă unele dispoziţii din



Codul Penal referitoare la infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete, care
contribuie la apărarea securităţii naţionale, fără a le nuanţa, pentru cazurile în care
nu există  intenţia de a intra în posesia lor.

Supusă votului, respingerea propunerii legislative a întrunit majoritate
de voturi: 5 voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere.

S-a trecut la următorul punct înscris pe ordinea de zi: Diverse.
Prima problemă luată în dezbatere a fost scrisoarea, adresată comisiei

noastre prin intermediul Cabinetului Preşedintelui Camerei Deputaţilor, prin care
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică � Oradea, formulează unele
propuneri de modificare şi completare a Decretului-Lege nr. 126/1990 privind
unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma.

Dl deputat Nicolae Păun a dat citire acestei scrisori, după care membrii
comisiei au căzut de acord că singura modalitate de rezolvare este ca deputaţii care
vor să-şi exercite dreptul la libera iniţiativă legislativă, conform prevederilor
constituţionale, şi să elaboreze o propunere legislativă pe acest subiect.

Al doilea punct a avut în dezbatere scrisoarea trimisă de dl Toma
Valeriu Viorel, şi distribuită comisiei prin intermediul Cabinetului preşedintelui
Camerei Deputaţilor. Memoriul este o contestaţie la O.U.G. nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra
păcii şi omenirii. Domnia sa consideră că prin promulgarea acestei ordonanţe de
urgenţă s-ar încălca o serie de articole din Constituţia României care au în vedere
drepturile omului, precum şi dreptul la libera asociere.

În urma examinării, membrii comisiei au decis să se trimită
petiţionarului un răspuns, în urma unei documentări efectuate de experţii comisiei,
din care să rezulte că încălcările Constituţiei, aşa cum au fost subliniate în
scrisoarea petiţionarului, nu fac altceva decât să trunchieze anumite articole din
Constituţie şi să denatureze adevărul. Scrisoarea de răspuns trebuie să conţină
articolele din Constituţie din care rezultă că cele invocate de domnia sa nu sunt în
concordanţă cu spiritul Constituţiei în întregul său.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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