
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 05 decembrie 2002

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 a fost înscris, ca unic punct,
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3
mai 2002.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea şedinţei, dl deputat Nicolae Păun a făcut următoarele precizări pe

marginea proiectului de lege luat în discuţie:
- comisia noastră este sesizată pentru aviz;
- obiectul de reglementare îl constituie ratificarea Protocolului nr.13 la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la
Vilnius la 3 mai 2002;
- proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi este compatibil cu prevederile
actuale ale legislaţiei române, care nu prevede pedeapsa cu moartea pentru nici o infracţiune;
- Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 21 noiembrie 2001.

Dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil proiectului de
lege, în forma adoptată de Senat.

Dl deputat Bereczki Endre, în luarea de cuvânt, a menţionat că această comisie,
care are ca obiect drepturile omului, nu poate să nu fie de acord cu o astfel de lege, iar Comisia
juridică, care este sesizată pentru raport, poate să facă o analiză mai amănunţită.

Supus votului, proiectul de lege a primit un aviz favorabil cu unanimitate de
voturi.

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