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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 21 mai 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu,
din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind Codul de conduită
a aleşilor locali.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie

de consideraţii pe marginea propunerii legislative, arătând că:
•  Comisia noastră este sesizată pentru aviz.
•  Obiectul de reglementare îl constituie instituirea unor norme specifice de

conduită deontologică pentru aleşii locali sub forma unui cod de conduită, în
scopul de a-i conştientiza pe aceştia în exercitarea cu bună-credinţă a
mandatului în serviciul comunităţii locale, vizând totodată reforma
administraţiei publice şi alinierea legislaţiei româneşti la standardele comunităţii
europene.

•  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
•  Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât nu este corelativă

nici cu legislaţia în vigoare şi nici cu proiectele aflate în procedură de adoptare,
care se înscriu în acţiunea complexă de reformă a administraţiei publice la nivel
central şi local prevăzută în Programul de guvernare.

•  Consiliul Legislativ avizează propunerea legislativă cu observaţii de fond şi de
tehnică legislativă.



Înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a avut o
serie de obiecţii care se referă atât la faptul că propunerea legislativă ar trebui
discutată împreună cu legea aleşilor locali, cât şi în ceea ce priveşte unele lacune de
ordin redacţional, destul de prezente în conţinutul propunerii legislative, fapt
sesizat şi în avizul Consiliului Legislativ. Concluzionând, dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus un aviz de respingere. Membrii comisiei au fost de
acord cu propunerea făcută în unanimitate.

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