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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 18 septembrie 2001

La lucrări au participat 13 deputaţi, fiind absenţi următorii: domnul
deputat Victor Babiuc din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Filip Georgescu
din Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu din
Grupul parlamentar al PSD - care este membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
Comisiei care, în deschiderea lucrărilor, a propus spre aprobare proiectul ordinei de
zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane

2. Proiectul  de   Lege   privind    respingerea Ordonanţei de urgenţă
nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului

3. Proiectul  de   Lege   pentru    modificarea   şi    completarea  Legii
nr. 82/1999   privind    înlocuirea  închisorii contravenţionale cu sancţiunea
obligării   contravenientului   la   prestarea  unei activităţi în folosul comunităţii.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi a fost amendat, la

propunerea dnei deputat Mihaela Muraru-Mândrea, amendament care a constat din
completarea art. 20, Secţiunea a III-a a proiectului de lege, cu o nouă teză, având
următorul conţinut: �De asemenea, nu se pedepseşte persoana care, prin forţă sau
ameninţarea cu forţa, a fost împiedicată să îndeplinească actele şi faptele prevăzute
în alineatul precedent�. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. Tot
cu unanimitate de voturi a fost acceptată şi propunerea dlui deputat Tokay György
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ca în avizul pe care comisia urmează să-l elaboreze să fie menţionată şi
recomandarea, făcută comisiei sesizată în fond, ca la elaborarea raportului să ia în
considerare şi observaţiile formulate de Consiliul Legislativ în avizul său.

Supus la vot, în întregul său, proiectul de lege, cu amendamentul şi
recomandările formulate, a fost acceptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, proiectul  de   Lege
privind    respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 197/2000 pentru modificarea Legii
nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, a fost avizat de
membrii comisiei cu unanimitate de voturi.

La proiectul de lege înscris la punctul 3 al ordinii de zi, proiectul  de
Lege   pentru    modificarea   şi    completarea  Legii nr. 82/1999   privind
înlocuirea  închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării   contravenientului
la   prestarea  unei activităţi în folosul comunităţii, dl deputat Nicolae Păun a
menţionat, în cuvântul Domniei sale, că are anumite rezerve faţă de textul acestei
legi deoarece i se pare destul de periculos ca cei care execută pedepse
contravenţionale să presteze munci în folosul comunităţii, deoarece aceştia riscă să
se înmulţească sprijinindu-se pe legiuitor.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, având o părere opusă, crede
că această lege vine în sprijinul societăţii, în sensul că este bine ca aceşti oameni să
fie puşi la treabă, realizând chiar un venit la bugetul statului.

Dl deputat Liviu-Alexandru Mera, la rândul său, a sprijinit propunerea
dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, argumentând că ar trebui luat în calcul
şi faptul că la această oră închisorile noastre sunt arhipline şi că este mult mai bine
ca micii găinari să fie puşi la treabă.

În final, supus votului, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu
majoritate de voturi � 10 voturi pentru şi o abţinere.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,
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