
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 5 mai  2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
vicepreşedinte al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul
ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor

infracţiunilor
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură

penală.
Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor, la care dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o serie de
precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie stabilirea unor măsuri pentru asigurarea

protecţiei victimelor infracţiunilor, cu precădere a celor ale infracţiunilor
săvârşite cu violenţă.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 aprilie 2004.

La propunerea dlor deputaţi Bereczki Endre şi Tokay Gheorghe,
proiectul de lege a primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. Dl deputat
Tokay Gheorghe a subliniat că legea nu este perfectă dar că poate fi perfectată în
timp.

GUEST



S-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală,
la care dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a făcut o serie de precizări:
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră

decizională.
• Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Codului de

procedură penală, în sensul eliminării din Codul de procedură penală a
recursului în anulare, asigurând astfel compatibilitatea între legislaţia procesuală
penală şi cea a statelor membre UE.

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
• Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.
• Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege.
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 aprilie 2004.

La propunerea dlui deputat Pavel Cherescu, membrii comisiei au
acordat proiectului de lege un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

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

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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