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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 4 iunie 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi
Georgescu Filip, Constantin Teculescu 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 prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 70/1991 privind
alegerile locale

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului   nr. 58/2002   privind   modificarea   şi   completarea unor dispoziţii
din  Codul  penal  referitoare  la  infracţiuni  contra   demnităţii   şi infracţiuni
contra   autorităţii,   precum   şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se   la   examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

dl preşedinte Nicolae Păun a subliniat faptul că propunerea legislativă luată în
dezbatere face parte din categoria legilor organice, iar comisia este sesizată pentru
aviz.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu o serie
de observaţii, atât de fond, cât şi de tehnică legislativă.

Înscris la cuvânt, dl deputat Liviu-Alexandru Mera a fost de părere că
propunerea legislativă este bună, menţionând că, nu cu mult timp în urmă, a mai
existat o propunere legislativă, prin care se propunea ca şi alegerea viceprimarilor
să se facă la fel, adică pe buletine de vot dar, din păcate, deşi a primit avizul
comisiilor, a fost respinsă de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care era



sesizată în fond.  Propune un aviz favorabil, menţionând că ar fi absolut firesc ca şi
consilierii judeţeni să fie aleşi tot prin vot.

Dl deputat Mircea Costache, în luarea sa de cuvânt, a subliniat faptul
că propunerea legislativă este imperios necesară, impunându-se în scopul asanării
morale a societăţii româneşti şi eliminarea posibilităţii anumitor jocuri politice,
precum şi a întăririi corupţiei, care poate duce până la mituirea consilierilor în
sprijinul acordării votului în vederea alegerii preşedinţilor consiliilor judeţene.

În continuare, dl deputat Mircea Costache  a propus un amendament
prin care şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene să fie aleşi pe buletine de vot,
întocmai ca şi preşedinţii. Domnia sa a argumentat amendamentul făcut, prin faptul
că bugetele judeţene, constând din mii de miliarde de lei, sunt în prezent la
îndemâna şi bunul plac al preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene,
motiv pentru care populaţia trebuie să-şi asume, prin vot, decizia asupra celor care
îi gestionează şi cheltuiesc.

Dl deputat Nicu Cojocaru a propus dlui deputat Mircea Costache să-şi
retragă amendamentul, deoarece ar schimba total conţinutul propunerii legislative
şi ar îngreuna aprobarea propunerii legislative luate în dezbatere.

Dl deputat Nicolae Păun a subliniat că, din punctul dumnealui de
vedere, ar trebui să se elaboreze o altă iniţiativă legislativă, în care atât consilierii
municipali, cât şi cei ai primăriilor să fie aleşi prin vot popular, propunere în care
pot fi incluşi şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene.

Dl deputat Mircea Costache a acceptat să-şi retragă amendamentul, iar
propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost acceptată cu majoritate de
voturi şi o abţinere.

S-a trecut la punctul doi înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 58/2002   privind
modificarea   şi   completarea unor dispoziţii din  Codul  penal  referitoare  la
infracţiuni  contra   demnităţii   şi infracţiuni contra   autorităţii,   precum   şi a unor
dispoziţii din Codul de procedură penală.

În   deschiderea    dezbaterilor    asupra     aprobării acestei ordonanţe,
dl preşedinte Nicolae Păun a menţionat că această comisie este sesizată pentru aviz,
în procedură de urgenţă, menţionând faptul că proiectul a primit un aviz favorabil
din partea Consiliului Legislativ, aviz care conţine o serie de observaţii şi propuneri
de tehnică legislativă.

Dl deputat Liviu-Alexandru Mera a fost de părere că putem da un aviz
favorabil acestui proiect de lege, dar ar fi bine ca, pe viitor, să nu se mai apeleze de
fiecare dată la motivaţii penibile, cum ar fi acelea că modificările sunt cerute sau de
Uniunea Europeană sau de Banca Mondială. Este greu de crezut că Uniunea
Europeană a cerut suplimentarea pedepselor la articole cum ar fi 205, 206 sau 239.

Supusă aprobării, acordarea avizului favorabil, a fost acceptat cu
majoritate de voturi: 6 pentru, 2  împotrivă şi 2 abţineri.

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



PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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