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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 14 mai 2013
Pe data de 14 mai 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având
următoarele iniţiative legislative pe ordinea de zi :
1.

Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru
modificarea și completarea unor acte normative care cuprind
dispoziții procesuale penale (PLx 131/2013).
2.

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea

sistemului de probațiune (PLx 130/2013).
3.

Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal (PLx 129/2013).

4.

Proiectul de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal (PLx 128/2013).
5.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006

privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal (PLx 124/2013).
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a
Guvernului nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor
stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de
compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre
România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale
Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații
cetățenilor

români

pentru

bunurile

proprietate

a

acestora,

sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și
Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului
de Pace între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la
Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind
acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute
în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în
urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și
la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la
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Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și
Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul
proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5
iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006 (PLx 121/2013).
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a
Guvernului

nr.19/2013

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PLx 123/2013).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din
numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Remus-Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, ClaudiuAndrei Tănăsescu, Dorel-Gheorghe Căprar, Ioan-Sorin Roman, dl
deputat Markó Attila-Gabor, precum şi dna deputată TamaraDorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - din
Grupul parlamentar al PP-DD, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu din Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu
Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL care sunt membri ai Guvernului.
La lucrări au participat următorii invitaţi din partea
Ministerului Justiţiei: dl Florin Moţiu - Secretar de stat, Irina Klelay
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- consilier, Alina Barbu - şef serviciu, Bălăiţa Ramona - inspector,
Iuliana Cărbunaru - director, Radu Geamănu - consilier juridic.
La punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii au votat, avizarea
favorabilă - cu majoritate de voturi şi 1 abţinere, considerând că
proiectul de lege, în forma prezentată vine să aducă unele precizări
necesare la Codul de procedură penală şi actele conexe.
Proiectele de lege de la punctele 2 şi 3 au primit aviz favorabil
cu unanimitate de voturi.
La proiectul de lege de la punctul 4, dl deputat Remus Cernea
a propus un amendament, însuşit de toţi deputaţii Comisiei - prin
care numărul de zile scăzut din pedeapsă să fie de 30 de zile în loc
de 20 de zile - cât prevedea iniţial proiectul. Membrii Comisiei au
votat în unanimitate amendamentul propus şi au acordat aviz
favorabil iniţiativei.
La iniţiativa legislativă de la punctul 5, aparţinând domnilor
deputaţi Nicolae Păun şi Mădălin Voicu, deputaţii au acordat aviz
favorabil în unanimitate, cu recomandarea către Comisia sesizată în
fond ca iniţiativa să fie joncţionată cu proiectul de lege având
acelaşi obiect - pedepsele privative de libertate.
Şi proiectul de lege de la punctul 6 a primit aviz favorabil cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 7 a fost adoptat cu unanimitate
de voturi cu un amendament propus de Comisie la punctul 5 art.26,
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constând dintr-o teză nouă, adăugată la sfârşitul articolului:
„CNCD sau instanţa de judecată poate obliga, după caz, partea care
a săvârşit fapta de discriminare să publice în mass media un
rezumat al hotărârii de constatare, respectiv al sentinţei.”

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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