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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 24 septembrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, 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 ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură

penală şi a unor legi speciale.
2. Proiectul  de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la

26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin
Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,
încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
În   deschiderea   dezbaterilor  primului punct înscris pe ordinea de zi,

dl preşedinte a făcut o serie de precizări: proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice, comisia fiind sesizată pentru aviz. Domnia sa a precizat că
obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie modificarea Codului de
procedură penală şi a unor legi speciale, modificare esenţială în vederea
desfăşurării procesului penal, precum şi introducerea unor instituţii noi, menite să
ofere instrumente eficiente şi moderne în descoperirea, urmărirea şi judecarea
infractorilor. Actuala formă a proiectului, s-a mai precizat, păstrează structura şi
soluţiile juridice cuprinse în proiectul anterior, dar într-o formă mult îmbunătăţită,
în concordanţă cu recomandările şi reglementările cuprinse în documentele



internaţionale, în legislaţiile europene şi, nu în ultimul rând, în lumina deciziilor
Curţii Constituţionale.

Dl preşedinte a menţionat, în continuare, că avizul Consiliului
Legislativ este favorabil, conţinând o serie de observaţii şi propuneri, preluate în
textul adoptat de Senat la 24 iunie 2002.

Înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus
acordarea unui aviz favorabil proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea punctului doi de pe ordinea de zi, proiectul

de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000,
respectiv  la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin Convenţia
internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la
Londra la 1 noiembrie 1974, la care dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele
precizări: proiectul de lege are un caracter de lege ordinară, comisia fiind sesizată
pentru aviz. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 septembrie 2002,
preluând în text observaţiile şi propunerile conţinute în avizul Consiliului
Legislativ, care a dat un aviz favorabil.

Considerând că din punct de vedere al atribuţiilor cu care comisia este
abilitată nu sunt de adus îmbunătăţiri, dl preşedinte Nicolae Păun a propus
acordarea unui aviz favorabil, propunere cu care membrii comisiei au fost de acord
în unanimitate.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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