
NOTATKA z wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 31 Nr posiedzenia: 67

Data posiedzenia:  24 lipca 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Bohdan Paszkowski – zastępca przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie 16. posiedzenia Senatu do
projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego (druk nr
142)

W posiedzeniu uczestniczyli: - senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz
Komisji Ustawodawczej

- senator wnioskodawca Władysław Sidorowicz
- przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Beata Mandylis i Piotr

Radziewicz.

zaproszeni goście:

- Ministerstwo Sprawiedliwości:

- podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,

- dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Sadrakuła.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Na prośbę przewodniczącego obrad obecni na sali przedstawiciele Biura Legislacyjnego oraz
Ministerstwa Sprawiedliwości wyrazili opinię do poprawek zawartych w zestawieniu wniosków. W
dyskusji udział wzięli przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz i
Beata Mandylis, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Wrona i Wojciech
Sadrakuła oraz senatorowie: Krzysztof Piesiewicz, Bohdan Paszkowski, Stanisław Piotrowicz,
Władysław Sidorowicz, Zbigniew Cichoń, i Leon Kieres. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący
obrad poddał pod głosowanie jedną z poprawek zgłoszonych przez senatora Piotra Łukasza Juliusza
Andrzejewskiego. Poprawka nie uzyskała poparcia (0/6/2). W dalszej kolejności głosowano nad
poprawką zgłoszoną przez senatora Piotrowicza, która również nie uzyskała poparcia (1/3/3). W
wyniku dyskusji senator Władysław Sidorowicz na podstawie art. 82 ust. 4 Regulaminu Senatu
wycofał swoja poprawkę. Druga z poprawek zgłoszonych przez senatora Andrzejewskiego również
nie uzyskała akceptacji senatorów (0/6/2).

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły wnioski zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego podczas drugiego czytania, nie poparły żadnego z tych wniosków i wnoszą o
przyjęcie przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
Stanowisko połączonych komisji przedstawi senator Zbigniew Cichoń.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.



Sporządziła: Joanna Granowska


