PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 7 iunie 2011

Pe data de 7 iunie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a
desfăşurat în trei părţi.
În prima parte, a avut loc audierea reprezentanţilor Ministerului
Sănătăţii, a reprezentanţilor Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi,
precum şi a reprezentanţilor asociaţiilor de pacienţi, cu privire la situaţia
existentă la Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi, la solicitarea
înaintată Comisiei de către sindicatul angajaţilor din spitalul amintit.

La audieri s-a prezentat managerul Spitalului Socola, dl dr. Călin
Scripcaru, care a oferit lămuriri la întrebările deputaţilor din Comisie pe
marginea cazului. Astfel, acesta a arătat – că, din cauza faptului că
specificul spitalului este de aşa natură, angajaţii beneficiază de un spor
de 75% pentru condiţii speciale - ceea ce a generat probleme cu
asigurarea fondului de salarii. Însă domnia sa a precizat că - beneficiind
de spijinul sindicatului şi cu concursul Casei Naţionale a Asigurărilor de
Sănătatea judeţului Iaşi - s-au găsit, pentru câteva luni, soluţii financiare
pentru se putea plătii salariile perosnalului spitalului Socola. Totodată, sa redus personalul angajat prin scoaterea la pensie a celor cu vârsta de
pensionare, prin plecarea unei părţi din personal la muncă în străinătate,
precum şi prin externalizarea unor servicii auxiliare activătţii medicale.
Partea a doua a lucrărilor şedinţei s-a desfăşurat în cele 4 Comisii
reunite, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi de la
Camera Deputaţilor, cu Comisia omoloagă acesteia din Senat şi cu
Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat pentru
dezbaterea în fond a Raportului pe anul 2008 al instituţiei Avocatul
poporului. Membrii celor 4 Comisii au decis - cu unanimitate de voturi să aprobe activitatea Avocatului Poporului, adoptând raportul amintit.
În continuarea şedinţei comune, au luat în dezbatere pe fond
propunerea legislativă privind protejarea şi susţinerea apărătorilor
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drepturilor omului. În urma discuţiilor din cele 2 Comisii reunite, s-a
hotârât - cu majoritate de voturi respingerea iniţiativei legislative.
Partea a treia a şedinţei, desfăşurată în şedinţă separată, a avut
următoarea ordine de zi :
1.

Propunerea legislativă "Legea profesiei de jurnalist" (PLx

264/2011).
2.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea

nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

(PLx

333/2011).
3.

Proiectul de Lege privind introducerea cotei obligatorii de

reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României

(PLx

359/2011).
4.

Proiectul de Lege privind introducerea votului prin

corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate (PLx
336/2011).
5.

Proiectul de Lege privind examinarea psihologică şi

psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate
publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar
public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau
ministru în cadrul ministerelor (PLx 345/2011).
6.

Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din

Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile
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administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 (PLx 341/2011).
7.
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 12 deputaţi din numărul
total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun,
Marius Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Virgil Pop, Florin
Postolachi, Sergiu Andon, Mircea Lubanovici, Horia Grama, Damian
Florea, Tudor Ciuhodaru, Varga Attila şi Lucian Riviş-Tipei A fost
absentă: dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al
Guvernului.
La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au
hotărât - cu majoritate de voturi - să îi acorde aviz negativ, considerândo o limitare a libertăţii de exprimare prin intermediul presei scrise şi
audiovizuale.
La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, membrii
Comisiei, au decis - cu unanimitate de voturi - să-i dea aviz favorabil.
Iniţiativa legislativă de la punctul 3 a primit aviz negativ cu
unanimitate de voturi din partea deputaţilor Comisiei.
Şi iniţiativa legislativă de la punctul 4 a primit aviz negativ cu
majoritate de voturi, întrucât o parte a deputaţilor PD-L au arătat că
Ministerul Afacerilor Externe are un proiect de lege mai bun, acesta
fiind lansat deja în dezbatere publică.
De asemenea, şi iniţiativa legislativă de la punctul 5 a primit aviz
negativ cu majoritate de voturi.
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Proiectul de lege de la punctul 6 de pe ordinea de zi a fost avizat
negativ cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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