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  La şedinţa comisiei din data de 19 mai 1999 au participat 13 
deputaţi, fiind absent domnul deputat Marţian Dan, din Grupul parlamentar al 
PDSR, aflat în delegaţie parlamentară în străinătate. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat următoarele probleme: 
  1. Proiectul      de     Lege     privind   înfiinţarea,   organizarea   
şi       funcţionarea    Consiliului     Naţional     al   Persoanelor   Vârstnice. 
  2. Proiectul de Lege privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate. 
  3. Proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie. 
  La discutarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, mai mulţi 
deputaţi s-au pronunţat în favoarea avizării acestuia. 
  Astfel, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a argumentat că 
înfiinţarea acestui organ consultativ, care se va ocupa de problemele vârstei a 
treia, va permite – pe termen lung – o îmbunătăţire a standardului de viaţă al 
acestei categorii de cetăţeni ai României. 
  În sprijinul avizării şi aducând, de asemenea, argumente privind 
utilitatea organismului ce urmează a fi înfiinţat, s-au pronunţat şi domnii 
deputaţi Tănase Tăvală şi Şerban Rădulescu-Zoner. 
  În schimb, domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
exprimat rezerve serioase asupra proiectului de lege, iar domnul deputat 
Konya Hammar-Alexandru l-a criticat considerând că acest organism 
instituţionalizează forme de organizare improprii unei democraţii adevărate. 
  În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, a fost 
acordat aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
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  La discutarea proiectului de Lege privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate, membrii comisiei şi-au exprimat opinii 
favorabile avizării acestuia. S-a relevat de către domnul deputat Tokay 
György că o astfel de lege există în toate democraţiile occidentale - care îşi 
protejează astfel cetăţenii împotriva oricăror abuzuri în materie. 
  La   acestă opinie s-a raliat şi domnul deputat Petre Ţurlea, care 
s-a pronunţat pentru acordarea avizului favorabil. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus un 
amendament de natură tehnică, vizând reformularea alin. (1) al art. 3 din 
proiectul de lege, după cum urmează: “Guvernul României, prin autorităţile 
sale, va depune diligenţele pentru încheierea de acorduri ...”, fiind eliminate 
din text cuvintele “toate” şi “necesare”. 
  Amendamentul a fost adoptat, apoi, cu unanimitate de voturi, 
comisia avizând favorabil şi proiectul de lege, în întregul său, cu unanimitate 
de voturi. 
  În cadrul dezbaterii Legii pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, vorbitorii au relevat necesitatea adoptării 
acestuia act normativ menit a jugula fenomenul corupţiei – cu care se 
confruntă societatea românească. În acest sens, domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera s-a exprimat pentru acordarea unui aviz favorabil, dată fiind 
gravitatea actelor de corupţie comise în ultima perioadă.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a evidenţiat, în 
context, că proiectul de lege în discuţie măreşte pedepsele pentru infracţiunile 
prevăzute în Codul penal. Prevederile proiectului de lege au fost apreciate 
drept corespunzătoare de către domnul deputat Tănase Tăvală – care a 
subliniat că aplicarea acestora se va face şi cu sprijinul experţilor ONU în 
materie; spre deosebire de antevorbitorul său, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner care le-a considerat laxe, criticându-le pentru că nu includ 
experienţa combaterii corupţiei din alte ţări europene..  
  De asemenea, în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
recomandat – în intervenţiile lor – comisiei sesizate în fond să ţină cont de 
propunerile de modificare a acestui proiect de lege formulate de guvernul 
actual, cu privire la art. 31-38 din textul legii, dat fiind că iniţiatorul acesteia a 
fost Guvernul Ciorbea. 
  În final, comisia a votat în unanimitate acordarea avizului 
favorabil proiectului de lege de la punctul 3 al ordinii de zi. 
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