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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 19 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 completarea Codului Penal � partea specială �
titlul II � cap.III, traficarea de persoane în scopul practicării prostituţiei

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei
române nr.21/1991.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În   deschiderea   dezbaterilor primului punct înscris pe ordinea de zi, dl deputat

Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus acordarea unui aviz favorabil, motivând că asemenea
infracţiune este prevăzută în Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane, iar reglementarea ei în Codul Penal ar crea un paralelism şi o sancţionare diferită în
mod nejustificat. De asemenea, a menţionat domnia sa, unele dispoziţii din text sunt în dezacord
cu principiile reglementării instituţiei plângerii prealabile, precum şi cu normele de tehnică
legislativă.

Membrii comisiei, cu majoritate de voturi � un vot împotrivă � au fost de acord cu
avizul negativ.

Următorul punct înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, a primit, la propunerea dlui
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, un aviz favorabil cu unanimitate de voturi, deoarece nu
conţine decât unele facilităţi binevenite în ceea ce priveşte locul depunerii cererii de redobândire
a cetăţeniei române.

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