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La şedinţă au participat un număr de 14 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 Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă privind instituirea regimului de interese ale deputaţilor şi

senatorilor
2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi,

propunerea legislativă privind instituirea regimului de interese ale deputaţilor şi
senatorilor.

Dl preşedinte Nicolae Păun, în cadrul dezbaterilor generale, a apreciat
că propunerea legislativă are o serie de reglementări excesive şi consideră că
aplicarea ei ar contribui într-un grad şi mai înalt la deteriorarea imaginii pe care
populaţia o are despre parlamentarul român, imagine care, nici în condiţiile actuale,
nu este una favorabilă. Domnia sa menţionează că atunci când s-a referit la
prevederi excesive s-a gândit la faptul că, păşind într-o societate capitalistă, nu este
bine să impunem ca parlamentarul român să nu aibă nici o afacere, pentru că numai
o clasă politică bogată va fi mai puţin deschisă corupţiei.

În replică, dl deputat Tokay Gheorghe a menţionat că în ceea ce
priveşte conflictul de interese nu este o invenţie a iniţiatorului, că acesta se
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regăseşte în întreaga legislaţie a lumii şi că numai o transparenţă totală este o
garanţie a democraţiei.

Dl preşedinte Nicolae Păun, reluându-şi ideea, consideră că o
extindere a prevederilor până la rudele de gradul 4 este de netolerat şi se întreabă ce
se întâmplă dacă un parlamentar, care are o afacere în momentul în care intră în
parlament, nu o poate înstrăina unei rude de gradul 1 sau 2.

În replică, dl deputat Tokay Gheorghe i-a răspuns dlui deputat Nicolae
Păun că, în decursul timpului, fiind jurist, a fost pasionat de acest subiect şi îi poate
oferi ca exemplu legislaţia Statelor Unite, unde pe perioada exercitării mandatului
congresmanul ales îşi încredinţează afacerile unei firme specializate, care urmează
să o administreze.

Supusă votului, propunerea legislativă a primit un aviz favorabil, cu 8
voturi pentru şi 3 abţineri.

În final, dl preşedinte Nicolae Păun a atras atenţia colegilor că
acordarea unui aviz favorabil a fost făcută poate în pripă, fără ca textul să fie
aprofundat suficient.

După   concluzia    pe    care   a    tras-o    dl  preşedinte Nicolae Păun,
dl vicepreşedinte Tokay Gheorghe, luând cuvântul, a menţionat că se simte jignit
de această intervenţie, care îi pune la îndoială atât profesionalitatea, cât şi
seriozitatea cu care se pregăteşte în vederea dezbaterii proiectelor de legi şi
propunerilor legislative în cadrul comisiei. Domnia sa a amintit că luările de cuvânt
nu au fost superficiale, ci că argumentaţia provine dintr-o mai veche convingere că
acest conflict de interese există, drept pentru care domnia sa nu a mai exercitat
profesia de avocat, aceasta fiind incompatibilă cu posibilitatea de a apăra în instanţă
interesele unei societăţi comerciale, atâta vreme cât, în acelaşi timp, avea şi
calitatea  de  parlamentar.   Şi,   pentru  a  doua  oară,  a  atras  atenţia  că
intervenţia dlui preşedinte Nicolae Păun o ia ca pe o ofensă personală.

S-a trecut la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la care dl deputat
Mera Liviu-Alexandru a atras atenţia că, nu cu mult timp în urmă, domnia sa a avut
o iniţiativă legislativă cu un conţinut aproape identic şi care a primit aviz favorabil
din partea comisiilor sesizate, dar care a fost respinsă de Comisia juridică. Domnia
sa consideră că această iniţiativă este foarte bună şi propune acordarea unui aviz
favorabil.

De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang
care, însă, şi-a exprimat o anumită rezervă în ceea ce priveşte faptul că de acum
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alegătorii vor primi în loc de trei buletine de vot, şase, lucru care ar putea îngreuna
procesul electoral.

Tot pentru acordarea unui aviz favorabil s-au pronunţat şi dl deputat
Florea Buga şi dna deputată Doina-Micşunica Dreţcanu. La rândul său, dna deputat
Doina-Micşunica Dreţcanu şi-a exprimat o anumită rezervă, subliniind faptul că
alegerea pe buletine de vot separate neîndoios este un proces democratic, dar s-ar
putea întâmpla să fie aleşi din voinţa electoratului şi oameni care să nu se priceapă
la conducerea treburilor administraţiei locale.

Supusă votului, propunerea acordării unui aviz favorabil a întrunit
majoritate de voturi � 8 voturi pentru şi o abţinere.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte
	
	PROCES  VERBAL

	al sedintei comisiei din data de 27 noiembrie 2002



