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Pe data de 22 septembrie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

care a avut următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor (PLx 411/2010). 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - 

Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 

475/2010). 

 

 



 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din 

Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 

478/2010). 

 2

4. Scrisori şi petiţii. 

5. Diverse: Întâlnire cu dl Steven M. Eidelman, profesor de 

drepturile omului la Universitatea Delaware şi Preşedinte al 

Consorţiului pentru Politici dedicate Persoanelor cu 

Dizabilităţi, şi cu reprezentanţi ai Institutului pentru Politici 

Publice, în vederea unei discuţii asupra Convenţiei 

Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Marius Cristinel 

Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Lucian 

Riviş-Tipei, Mihai Stroe, Varga Attila şi Gigel-Sorinel Ştirbu. Au fost 

absenţi: dl deputat  Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale şi dl deputat Mircea Lubanovici din Grupul 

parlamentar al PDL. Şedinţa a fost condusă de dl deputat - Marius 

Dugulescu - Vicepreşedintele Comisiei. 

La punctul 1, membrii Comisiei au decis acordarea unui aviz 

favorabil proiectului de lege, fiind vorba de o iniţiativă legislativă a 

Guvernului de natură a scurta termenele de judecată şi a simplifica 
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proceduri

 a rămas fără obiect, deoarece - în cadrul Comisiei 

şi în plenul Camerei Deputa

aţilor le-au fost prezentate, 

de că

domnii deputa

ă 

le judiciare - care pot contribui la creşterea accesului la 

justiţie şi la avantaje concrete pentru justiţiabili. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia  a decis  - cu majoritate 

de voturi - avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 ale ordinii de zi a fost 

avizată nefavorabil cu unanimitate de voturi de către membrii 

Comisiei, întrucât

ţilor a fost votată o iniţiativă legislativă 

cu acelaşi obiect. 

La punctul 4 al ordinii de zi, deput

tre stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor 

care s-au adresat Comisiei.  

Pentru petiţia adresată de dna Florentina Daniela Cristea - prin 

avocatul prof.dr.Corneliu Liviu Popescu - inculpată în cazul copiilor 

arşi la maternitatea Giuleşti, care sesizează faptul că i-au fost 

încălcate drepturile fundamentale de către organele de cercetare 

penală - dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, dreptul la 

libertatea individuală - prin nerespectarea procedurii judiciare, 

ţi au recomandat direcţionarea petiţiei către Parchetul 

General şi Inspecţia judiciară a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Asociaţia „Catharsis” s-a adresat Comisiei cu solicitarea de a fi 

audiaţi reprezentanţii săi, în urma depunerii la Comisie a unei 

propuneri de modificare a legislaţiei adopţiilor, pentru care a strâns 

mai multe mii de semnături. Deputaţii au decis ca, abia dup
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examinar

ătre un 

contractor la care câştigase o bursă în calitate de student - deputaţii 

au recomandat direc

epuizând mijloacele legale de care dispune, iar ceilalţi membri ai 

Comi

alin.(4) al art.1 din Constituţie, comisia să nu intervină, mai mult 

decât a f

ea dosarului depus la comisie, să stabilească o proximă dată 

pentru întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei. 

De asemenea, pentru petiţia adresată Comisiei de dl Gheorghe 

Stan - pentru că ar fi fost supus la tratamente inumane de c

ţionarea petiţiei spre Ministerul Justiţiei. 

 

În cazul petentului Leonard Amschel - care după repetate 

petiţii adresate Comisiei - a solicitat audierea la Comisie, deputaţii 

au solicitat staffului lămuriri, din care a reieşit că s-a răspuns la 

petiţiile dânsului, cazul său constituind chiar subiectul unei întrebări 

adresate Executivului de dl deputat Marius Dugulescu - 

Vicepreşedintele Comisiei. Ca atare, preşedintele de şedinţă, dl 

Vicepreşedinte Dugulescu a arătat că nu este cazul ca petentul să fie 

audiat, întrucât Comisia a soluţionat cele câteva petiţii ale dlui 

Amschel potrivit atribuţiilor comisiilor parlamentare permanente, 

siei au achiezat la cele spuse la dânsul. 

 

Totodată, dl deputat Varga Attila a recomandat - dat fiind că 

petentul are un proces pe rol şi subiectul petiţiei este litigiul acestuia 

cu fosta soţie privind dreptul de vizitare a copilului său - ca, potrivit 

ăcut-o deja, în activitatea puterii judecătoreşti. 



 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, au participat la întâlnirea cu 

invitatul străin la Comisie şi mai mulţi reprezentanţi ai unor ONG-

uri cu activitate în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi: dna Elena Iorga - Director de programe în cadrul 

Institutului pentru Politici Publice, dna Loredana Ercuş - asistent al 

directorului menţionat, dna Raluca Bunea 
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- Senior Program Officer 

la Open Society Institute - Budapesta, precum şi dna Nicoleta 

Cerasela Predescu-Porumb, Manager Programului Mental Health 

Initiative în cadrul aceluiaşi O.S.I.. 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

       deputat Marius C. Dugulescu 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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