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  La lucrările comisiei din data de 30 martie 2000 au participat un 
număr de 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), 
Ioan Pintea (independent, afiliat pe lângă Grupul PD), Liviu Alexandru Mera 
(PD) şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordinei de zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Codului penal  

2. Propunerea legislativă privind instanţele de mediere  
  3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
prevederi   ale    Codului     Penal    şi     ale   Codului de Procedură Penală, 
menţionând că propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi ar 
trebui eliminată, deoarece până în acest moment nu ne-a fost transmis punctul 
de vedere al Consiliului Legislativ. Membrii comisiei au fost de acord atât cu 
proiectul ordinei de zi, cât şi cu modificarea ulterioară.  
  S-a trecut la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi. 
  În luarea sa de cuvânt, domnul deputat Tokay György a subliniat 
faptul că iniţiatorii acestei propuneri legislative, domnii deputaţi Octavian Bot 
şi Adrian Iorgulescu, au formulat în decursul timpului un şir de propuneri ce 
vizează înăsprirea regimului sancţionator pentru diferite infracţiuni, domniile 
lor încercând în acest fel, ameliorarea stării de nesiguranţă a populaţiei în faţa 
creşterii factorului infracţional care a ajuns în ultimul timp la cote alarmante. 
Iniţiativa abordării acestei teme a fost considerată de vorbitor ca temerară dar, 
din păcate, modificarea Codului Penal, precum şi a celui de Procedură penală 
este o problemă deosebit de complexă şi sensibilă, ea trebuind abordată cu 
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multă seriozitate şi competenţă, suscitând probleme serioase de corelare între 
diferite dispoziţii ale Codului Penal, precum şi o analiză riguroasă a naturii 
juridice a diferitelor măsuri şi acţiuni de contracarare a fenomenului 
infracţional. Domnia sa a arătat, în continuare, că în propunerea legislativă nu 
a găsit întotdeauna cele mai fericite soluţii şi formulări pentru rezolvarea 
acestor probleme, lucru semnalat, de altfel, şi în avizul Consiliului Legislativ. 
  Domnul deputat Varga Attila a subliniat, la rândul său, că nu 
întotdeauna înăsprirea regimului sancţionator duce la rezultatele scontate. 
Este mai importantă aplicarea corectă şi riguroasă a legilor. Din păcate, a 
arătat domnia sa, multe dintre legile aflate acum în vigoare nu sunt  
respectate. Respectarea lor ar reduce drastic fenomenele infracţionale 
existente. Nu trebuie să se creeze tot timpul legi noi dacă cele vechi nu sunt 
respectate, deoarece există premisa ca şi cele noi să aibă aceeaşi soartă. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a fost de părere 
că, din păcate, punctul de vedere al Consiliului Legislativ conţine o poziţie 
contradictorie în ceea ce priveşte această propunere legislativă. Pe de o parte 
o avizează favorabil, iar pe de altă parte, atunci când trece la analiza soluţiilor 
propuse,  consideră că cea mai bună formulă ar fi aceea ca iniţiatorii să 
valorifice propunerile făcute sub forma unor amendamente pe care să le 
prezinte în momentul în care în Parlament se va discuta pachetul de legi ce 
urmează să fie înaintat de către Guvern în vederea accelerării reformei 
justiţiei. Concluzionând cele spuse, domnia sa a propus neavizarea, 
menţionând în aviz ca iniţiatorii să aibă ca punct de referinţă observaţiile 
conţinute în avizul Consiliului Legislativ. 
  O poziţie divergentă a avut domnul deputat Tănase Tăvală care 
consideră că o înăsprire a regimului sancţionator nu numai că este binevenită, 
ci chiar necesară, având în vedere creşterea alarmantă a infracţionalităţii, 
mărirea pedepselor având, în ultimă instanţă, după părerea domniei sale, chiar 
şi o componentă educativă. Propune un aviz favorabil în care să se 
menţioneze luarea în consideraţie, de către comisia sesizată în fond, a avizului 
Consiliului Legislativ. 
  Supusă    votului   prima   propunere făcută, aceea de respingere 
a   propunerii   legislative   aparţinând    domnului deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, a întrunit majoritate de voturi – 5 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. 
  S-a trecut la analizarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi ale 
Codului Penal şi ale Codului de procedură Penală. 
  În luarea de cuvânt, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a 
propus acordarea unui aviz favorabil iniţiativei legislative, arătând că datorită 
corupţiei care domneşte atât în Poliţie, în justiţie, în Parchet şi, mai ales, în 
Poliţia de la punctele de control a trecerii frontierei, s-a ajuns la situaţia 
scandaloasă în care marii infractori care trebuie să răspundă pentru 
infracţiunile comise în ţară se sustrag răspunderii penale, părăsind ţara. Acest 
lucru nu mai poate fi tolerat, el fiind o sfidare la adresa întregii ţări. Nu se 
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poate vorbi la infinit de lupta pentru combaterea corupţiei, fără să se facă 
nimic concret în acest domeniu. De aceeaşi părere a fost şi domnul deputat 
Tănase Tăvală, care, la rândul său, a propus acordarea unui aviz favorabil.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, fără să 
minimalizeze importanţa fenomenului luat în discuţie şi considerând că cele 
susţinute de antevorbitorii săi sunt juste, a atras atenţia asupra faptului că cu 
puţin timp în urmă a mai fost avizată favorabil o propunere legislativă, iniţiată 
tot de domnul deputat Vasile Mândroviceanu, prin care erau introduse o serie 
de restricţii referitoare la regimul paşapoartelor în cazul persoanelor care au 
comis infracţiuni şi care se află în faza cercetării penale. Domnia sa consideră 
că prevederile acesteia sunt acoperitoare pentru a pune stavilă în calea marilor 
infractori, ele netrebuind înscrise în dispoziţiile Codului Penal, deoarece s-ar 
putea ca în acest fel să se ajungă la instituirea unui regim de restricţii la adresa 
libertăţii de circulaţie. În final, domnia sa a propus un aviz de respingere. 
  De aceeaşi părere a fost şi doamna consilier Ecaterina Ivăncescu, 
care a atras atenţia asupra faptului că această propunere intră în contradicţie 
cu cealaltă iniţiativă, deja aprobată, şi nu constituie decât o repetare a 
prevederilor stipulate în Codul Penal şi în Codul de procedură penală. 
  Domnul deputat Varga Attila, pentru a doua oară în decursul 
acestei şedinţe, a subliniat că soluţia constă în aplicarea riguroasă a 
prevederilor legale existente, iar nu în aceea a modificărilor şi completărilor, 
repetate la nesfârşit, a Codului Penal şi a Codului de procedură Penală. 
  Supusă votului propunerea de respingere, formulată de domnul 
deputat   Wittstock     Eberhard-Wolfgang,    a  întrunit majoritatea de voturi – 
5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucrările şedinţei. 
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