
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 418 Nr posiedzenia:280

Data posiedzenia:  26 maja 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator   – przewodniczący komisji Piotr Zientarski komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77.posiedzeniu Senatu do ustawy o
zmianie ustawy –Kodeks postępowania cywilnego.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77.posiedzeniu Senatu do projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach
prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej Zbigniew Cichoń, Stanisław
Gogacz ,Leon Kieres ,,Krzysztof Majkowski, Bohdan Józef Paszkowski ,
Krzysztof Piesiewicz ,Grażyna Anna Sztark, Marek Trzciński, Piotr
Zientarski,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Zbigniew Cichoń, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Jacek
Swakoń, Piotr Wach

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości;

− główny specjalista Zbigniew Pałka,
− główny specjalista Wioletta Pisarek,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego  Katarzyna Konieczko.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu

Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosiła o przyjęcie ustawy bez
poprawek, zaś Komisja Ustawodawcza wnosiła o wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy.
Senator Piotr Zientarski zaproponował, aby KU, na podstawie art.52 ust .7 Regulaminu Senatu
wycofała swoje wnioski, gdyż - jak stwierdził minister Z Wrona -  są one już „skonsumowane przez
propozycje legislacyjne, które są już w toku”.
Komisja Ustawodawcza przyjęła propozycję senatora P.Zientarskiego i wycofała swoje poprawki.
Komisje jednogłośnie poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu został senator Stanisław Piotrowicz.

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1209 Z).
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Ad. 2 Przewodniczący Piotr Zientarski przypomniał, że do projektu ustawy została zgłoszona przez
senatora Stanisława Piotrowicza poprawka legislacyjna.
Katarzyna Konieczko przedstawiła istotę poprawki. Wskazała ,ze poprawka zmierza do usunięcia
zbędnego odesłania w ustawie – Prawo o notariacie, w której nie ma zasady kadencyjności, a więc
nie ma tez potrzeby wyłączania tej  zasady.
Komisje jednogłośnie poparły zgłoszoną poprawkę.
Senator Piotr Zientarski został powołany na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu.

Konkluzja: Komisje poparły wniosek zgłoszony w trakcie drugiego czytania i wnoszą o jego przyjęcie przez
Senat razem z projektem ustawy (druk senacki nr 1201 X).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


