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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 18 februarie 2003

La şedinţă au participat un număr de 13 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 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. Propunerea legislativă privind controlul provenienţei averilor
dobândite ilicit

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi:

propunerea legislativă privind controlul provenienţei averilor dobândite ilicit.
Primul înscris la cuvânt a fost dl deputat Mera Liviu-Alexandru, care a

propus acordarea unui aviz favorabil.
Dna deputat Doina-Micşunica Dreţcanu a comunicat că, personal, se

va abţine de la vot, motivaţia fiind aceea că în cursul săptămânii viitoare guvernul
urmează să-şi prezinte în faţa Parlamentului pachetul de legi care are în vedere
combaterea corupţiei, pentru care îşi asumă răspunderea. Părerea domniei sale este
că ar trebui să se aştepte Legea privind incompatibilitatea demnitarilor de a
funcţiona şi în consiliile de administraţie şi în AGA şi, de abia după aceea, să se
treacă la dezbaterea acestei propuneri legislative. În concluzie, domnia sa propune
un aviz de respingere.

Dl deputat Nicu Cojocaru consideră că nu are nimic de-a face pachetul
de legi propus de guvern cu această lege şi consideră că este normal să existe un



control asupra averilor. Atrage atenţia că de aproape două luni Registrul
Comerţului a trecut la Ministerul Justiţiei.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, la rândul său, a propus a
treia soluţie, şi anume: amânarea dezbaterilor după prezentarea pachetului de legi
de către Guvern în faţa Parlamentului.

Avându-se în vedere că s-au înaintat trei propuneri distincte, dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang a apreciat că este nevoie ca ele să fie votate în
ordinea în care au fost prezentate. În concluzie, s-a supus votului prima propunere,
aceea de acordare a avizului favorabil, înaintată de dl deputat Mera Liviu-
Alexandru. În urma votului - trei voturi împotrivă, o abţinere şi restul pentru �
propunerea legislativă a primit un aviz favorabil.

S-a trecut la examinarea punctului doi de pe ordinea de zi, propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile
locale, republicată.

În deschiderea dezbaterilor, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
considerând că problema luată în discuţie este logică, a înaintat propunerea de
acordare a unui aviz favorabil, cu care membrii comisiei au fost de acord în
unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-
Wolfgang a declarat închise lucrările şedinţei.
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