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şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 26 noiembrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu 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 ordinei de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind reglementarea
relaţiilor de familie � Codul Familiei.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea şedinţei, dl preşedinte Nicolae Păun a amintit că

propunerea legislativă care urmează a fi dezbătută a fost amânată la cererea dlui
deputat Bereczki Endre, pentru o mai profundă analiză, având în vedere că textul se
suprapune cu textele altor iniţiative legislative, de exemplu propunerea legislativă
privind recunoaşterea concubinajului ca formă de convieţuire.

Primul înscris la cuvânt, dl deputat Mera Liviu-Alexandru  a propus
acordarea unui aviz favorabil, urmând ca în Comisia juridică să se facă armonizarea
tuturor textelor care au acelaşi conţinut.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a atras atenţia asupra
faptului că deşi lucrarea pare de anvergură  - aşa cum bine a sesizat şi Consiliul
Legislativ � din cele 148 de articole aproape 100 reiau în aceeaşi formă dispoziţii
similare din codul în vigoare, în rest cea mai mare parte reprezintă reformulări şi
actualizări de denumiri şi doar circa 1/10 reprezintă o viziune nouă a reglementării.

În acelaşi timp, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang aminteşte că
înainte de adoptarea din 1953 a Codului Familiei reglementările cuprinse în acest
cod făceau parte din Codul Civil. O parte din juriştii de astăzi intenţionează să
revină asupra acestei modalităţi de reglementare.
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Dl deputat Tokay Gheorghe a apreciat ca foarte bine construit Codul
Familiei, care actualmente se află în vigoare. Consideră că el ar trebui să fie lăsat
de sine stătător, şi nu introdus în Codul Civil. În condiţiile actuale, statul, precum şi
societatea, ar trebui să acorde o importanţă şi un rol mai mare acestei instituţii.

Singura observaţie pe care domnia sa o face se referă la art.36, pe care
îl găseşte incomplet şi propune amendarea lui, ca o completare, cu un articol nou
361, având următorul cuprins: �Bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt
bunuri comune�.

O serie de deputaţi, Florea Buga, Doina-Micşunica Dreţcanu şi
Mihaela Muraru-Mândrea, luând în considerare numărul mic de articole care se
modifică, au propus ca propunerea legislativă să fie retrasă şi înaintată într-o nouă
formulare, care să fie o lege de modificare şi completare a Codului Familiei aflat în
vigoare.

Dl deputat Tokay Gheorghe a propus, însă, să se dea un aviz favorabil,
iar comisia de specialitate să hotărască ea, mai departe, cum ar trebui să se rezolve
această problemă.

Supus   votului,   avizul    favorabil   a   fost   respins cu 2 voturi
pentru, 7 voturi împotrivă şi două abţineri.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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