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La lucrările comisiei au participat un număr de 14 deputaţi, fiind
absenţi domnii deputaţi Filip Georgescu 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 ordinii de zi,
structurat în două părţi.

În partea întâi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului

penal
2. Propunerea legislativă privind soluţionarea conflictelor prin mediere
3. Propunerea legislativă privind accesul cetăţenilor români la propriile

dosare de urmărire informativă întocmite de către Securitate în perioada 30 august
1948-22 decembrie 1989.

Partea a doua a cuprins discuţii preliminare referitoare la proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2002.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Trecându-se la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi,

propunerea   legislativă   privind   modificarea   şi    completarea Codului penal,
dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea şi dl deputat Tokay György au propus
amânarea discutării sale, deoarece textul presupune un studiu mai serios.

O altă motivare a fost aceea că nu avem punctul de vedere al
Guvernului.

Un punct de vedere divergent a avut dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang, care a propus un aviz favorabil, subliniind faptul că punctul de vedere al
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Guvernului trebuie numai atunci când prin proiectul de lege sau propunerea
legislativă sunt necesare investiţii bugetare.

Supusă votului prima propunere, aceea de amânare, a întrunit
majoritate de voturi � 6 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri.

S-a trecut la punctul doi înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă
privind soluţionarea conflictelor prin mediere, la care dna deputat Mihaela Muraru-
Mândrea, apreciind că vârsta mediatorului contează foarte mult în însuşirea unei
practici juridice, a propus, la art. 11 lit. b) capitolul II, adăugarea sintagmei �şi cel
puţin 5 ani�, la sfârşitul literei.

Dl deputat Varga Attila, la rândul său, consideră acest punct de vedere
greşit, în viziunea domniei sale fiind nevoie să se acorde o şansă tinerilor
absolvenţi. Nu există nici un risc ca ei să fie cooptaţi în aceste funcţii.

Supusă votului propunerea dnei deputat Mihaela Muraru-Mândrea nu a
întrunit majoritate de voturi � 3 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri.

Pentru aviz favorabil s-au pronunţat majoritatea membrilor comisiei �
9 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.

S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi:
propunerea   legislativă   privind   accesul   cetăţenilor  români la propriile dosare
de urmărire   informativă întocmite de către Securitate în perioada 30 august 1948-
22 decembrie 1989.

Dl deputat Tokay György, luând cuvântul în deschiderea dezbaterilor,
a apreciat că această iniţiativă vine să desfiinţeze aşa-zisa �Lege Ticu Dumitrescu�,
ea nefiind decât o modalitate de a face patrioţi din foştii ofiţeri de Securitate
torţionari. În concluzie, propune un aviz de respingere.

Aceeaşi părere a împărtăşit-o şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera, care
subliniază că punerea în practică a acestei legi ar duce la desfiinţarea Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Propunerea de respingere a fost votată cu 10 voturi pentru şi 3 voturi
împotrivă.

În partea a doua a şedinţei deputaţii au schiţat o serie de amendamente
care urmează să fie analizată în şedinţele viitoare.

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