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şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 10 septembrie 2002

Ieri, 10 septembrie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi

următoarele iniţiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind protecţia martorilor.

2. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii

organizate.

3. Proiectul de Lege privind conflictul de interese în exercitarea unor

funcţii publice şi propunerea legislativă privind conflictul de

interese în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi de

interes public.

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Filip

Georgescu şi Constantin Teculescu din Grupul parlamentar al PSD, precum

şi domnul deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (Grupul parlamentar al PSD),

care este membru al Guvernului.

Deputaţii au avizat favorabil - cu unanimitate de voturi � iniţiativa

legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, într-o formă amendată.
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Amendamentul - acceptat cu unanimitate de voturi - a fost propus de dl

deputat Gheorghe Tokay şi a constat din modificarea alineatului (1) din

art.3, în sensul înfiinţării Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor în

subordinea Parchetului Naţional Anticorupţie şi nu în subordinea

Inspectoratului General al Poliţiei şi în cadrul Ministerului Justiţiei, faţă de

textul iniţial - care prevedea înfiinţarea O.N.P.M. în cadrul Ministerului de

Interne. Membrii Comisiei au considerat că această iniţiativă legislativă este

benefică pentru combaterea corupţiei din România.

Deputaţii au avizat favorabil - cu unanimitate de voturi - proiectul de

lege de la punctul 2 al ordinii de zi, într-o formă amendată. Amendamentul

propus de domnii deputaţi Liviu-Alexandru Mera şi Nicolae Păun a constat

din eliminarea punctelor 10 şi 20 de la punctul b) al art.2 din textul iniţial, cu

unanimitate şi, respectiv, majoritate de voturi. Punctul 10 se referea la

încadrarea �jocurilor de noroc� la capitolul �infracţiuni grave�, iar punctul

20 � fiind insuficient precizat � se referea la �orice altă infracţiune pentru

care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei minim special este de cel

puţin cinci ani� şi era încadrat tot la capitolul �infracţiuni grave� de la

punctul b) al art.2.

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost amânat pentru o şedinţă

ulterioară a Comisiei.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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