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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 14 mai 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Georgescu Filip
şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii 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 prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care a fost înscris, ca unic punct,
proiectul de Lege privind protecţia martorilor, trimis spre avizare în procedură de urgenţă.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea lucrărilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:

obiectul de reglementare îl constituie instituirea unor norme privind asigurarea protecţiei şi
asistenţei martorilor în procesele penale. Prin normele pe care le cuprinde proiectul de lege se
încadrează în categoria legilor organice, conform art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituţia României.

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, considerând că acesta
cuprinde o reglementare mai cuprinzătoare, logică şi coerentă decât cea prevăzută în proiectul
Legii de modificare a Codului de procedură penală, formulând o serie de observaţii şi propuneri,
atât de fond, cât şi de tehnică legislativă, care au fost luate în considerare la întocmirea formei
finale a proiectului de lege.

Următorul înscris la cuvânt, dl deputat Tokay György, a apreciat că proiectului de
lege ar fi recomandat să i se acorde un aviz favorabil, deoarece urmăreşte alinierea legislaţiei
naţionale la nivelul legislaţiilor statelor cu tradiţie în organizarea şi implementarea unor programe
specifice de protecţie a martorilor.

Domnia sa are unele rezerve în ceea ce priveşte anumite precizări din capitolul II
dar consideră că ele nu vor fi omise, mai mult ca sigur, de către comisia sesizată în fond.

Tot pentru acordarea unui aviz favorabil s-a pronunţat şi dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang   care,   însă,   a   atras atenţia asupra unei greşeli de redactare în cuprinsul
art. 18 alin. (3), în sensul că în loc de �lit. h)� se va trece �lit. g)�.

Supusă votului, propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost acceptată cu
unanimitate de voturi.

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



PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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