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  La lucrările comisiei din data de 30 martie 2000 au participat un 
număr de 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), 
Ioan Pintea (independent, afiliat pe lângă Grupul PD), Liviu Alexandru Mera 
(PD) şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al Guvernului. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei, acceptată în unanimitate de membrii 
comisiei, au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Codului penal  
  2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
prevederi   ale    Codului     Penal    şi     ale   Codului de Procedură Penală. 
  La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1, iniţiată de 
domnii deputaţi Adrian Iorgulescu şi Octavian Bot, s-au exprimat puncte de 
vedere divergente. Astfel, domnul deputat Tokay György, considerând de-a 
dreptul temerară iniţiativa celor doi colegi deputaţi care au prezentat un şir de 
propuneri ce vizează întărirea regimului sancţionator pentru diferite 
infracţiuni comise şi, prin aceasta, ameliorarea stării de siguranţă a populaţiei 
în faţa valului infracţional în creştere alarmantă, a atras atenţia asupra faptului 
că modificarea şi completarea Codului Penal este o problemă de mare 
complexitate; ea pune serioase probleme de corelare între diferitele dispoziţii 
ale Codului Penal şi o analiză riguroasă a naturii juridice a diferitelor măsuri 
şi acţiuni de contracarare a fenomenului infracţional. Or, remarcile din avizul 
Consiliului Legislativ arată că nu întotdeauna autorii propunerii legislative se 
află pe cea mai bună cale în vederea soluţionării acestor probleme. 
Intervenind în dezbatere, domnul deputat Varga Attila a insistat asupra 
faptului că nu întotdeauna preocuparea de a înăspri regimul sancţionator duce, 
prin sine, la rezultatele dorite. Extrem de importantă este aplicarea riguroasă 
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şi corectă a legilor, atitudinea consecventă în lupta împotriva infracţionalităţii 
în coordonatele unei politici penale temeinic fundamentate şi promovate în 
practică. De aceea are rezerve faţă de unele soluţii pe care le conţine 
propunerea legislativă. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a evocat poziţia 
contradictorie ce străbate avizul Consiliului Legislativ care, pe de o parte, 
avizează favorabil propunerea legislativă iar, pe de altă parte, atunci când 
intră în analiza unor chestiuni de fond ale soluţiilor propuse de autori, crede 
că formula dezirabilă de urmat în acest caz ar fi aceea ca autorii iniţiativei 
legislative să valorifice mai multe din propunerile ce le fac sub forma unor 
amendamente pe care să le prezinte cu prilejul unei apropiate examinări, în 
Parlament, a unui pachet de legi ce urmează să fie înaintate de Guvern în 
vederea accelerării reformei în justiţie. Personal, domnul deputat optează 
pentru această soluţie în cazul aflat în discuţie, opinie împărtăşită şi de alţi 
deputaţi care au participat la discuţii. 
  O poziţie diferită a exprimat, însă, domnul deputat Tănase 
Tăvală. Domnia sa consideră pe deplin necesară, în contextul evoluţiei actuale 
a fenomenului infracţional în România, înăsprirea regimului sancţionator din 
Codul Penal, motiv pentru care propune avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 
  În urma discuţiilor purtate, la propunerea domnului deputat 
Wittstock Eberhard-Wolfgang, comisia a decis, cu majoritate de voturi, să nu 
acorde aviz favorabil acestei iniţiative legislative. 
  Trecându-se la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, a luat 
cuvântul domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner. Domnia sa a arătat că este 
de-a dreptul scandalos faptul că mari infractori, care trebuie să răspundă 
pentru infracţiunile comise în ţară, se sustrag răspunderii penale reuşind să 
părăsească ţara. Acest lucru se datorează corupţiei care domneşte în Poliţie, în 
Parchet, în Justiţie şi în Poliţia de la punctele de control a trecerii frontierei. 
Ţinând seamă de această realitate ce nu mai poate fi tolerată, domnia sa a 
propus să se dea aviz favorabil iniţiativei legislative prezentate de domnul 
deputat Vasile Mândroviceanu. O poziţie similară a adoptat şi domnul deputat 
Tănase Tăvală. 
  Recunoscând justeţea judecăţilor formulate de antevorbitori, 
domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a atras, totodată, atenţia asupra 
faptului că nu demult Comisia a avizat favorabil o propunere legislativă 
iniţiată de acelaşi deputat prin care se introduceau restricţii, în reglementările 
legale în vigoare cu privire la regimul paşapoartelor, în cazul persoanelor care 
au comis infracţiuni şi se află în stare de cercetare penală. Ca urmare, domnia 
sa socoteşte că măsurile conţinute în acea propunere legislativă sunt suficiente 
pentru a înfrunta comportamentele unor mari infractori şi ele nu ar trebui 
transpuse  în dispoziţii ale Codului penal.  
  Drept urmare, nu se justifică instituirea unui regim de restricţii la 
adresa libertăţii de circulaţie, care ar excede prevederilor specifice existente 
deja în Codul Penal; ea ar fi în contradicţie cu respectarea drepturilor 
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fundamentale ale omului, soluţia fiind aplicarea cu fermitate a prevederilor 
legale existente şi a celor prevăzute în menţionata propunere legislativă, iar nu 
aceea a modificării şi completării Codului penal şi a Codului de procedură 
penală propusă de iniţiator. În final, propunerea legislativă nu a primit aviz 
favorabil.  
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