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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 27 iunie 2017

În ședinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale din data de 26 iunie 2017 a avut loc dezbaterea

cu tema „Repere ale torturii ]n secolul XXI” organizată de Comisia în
colaborare cu organizațiile „Doctori împotriva recoltării forțate de
organe” (DAFOH) și S.I.R.D.O. (Societatea Independentă Română a
Drepturilor Omului), precumși cu ziarul american de limbă
română – „Epoch Times”.

La şedinţa din 27 iunie au fost prezenţi - din partea Comisiei

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale un număr de 14 deputaţi din numărul total de 15 deputați.

Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, TamaraDorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-Florin
Manole, Elvira Şarapatin, Kulcsár-Terza József-György, ElizaMădălina Peţa, Ana Adriana Săftoiu, Mihăiţă Vârză, Benkő Erika,
Vlad-Emanuel Duruş, George Ionescu și Gabriel Petrea.

A absentat: dl deputat Ionuţ-Marian Stroe - din Grupul

parlamentar al PNL.
Dezbaterea a fost moderată de dna deputat Tamara-Dorina
Ciofu, Vicepreședintele Comisiei.

Au participat ca invitați: dna Gina Sturdza, din partea DAFOH,

dna Lucia Humeniuc din partea SIRDO, precum
și
Sturdza din partea ziarului „Epoch Times”.

dl Adrian

În cadrul primei păr
ți a dezbaterii, dna Lucia Humeniuc

–

președinta SIRDO a prezentat mai multe considerații juridice pe
marginea legislației internaționale privind combaterea, eradicarea

și prevenirea torturii, urmate de mai multe întrebări din partea
deputaților prezenți, cărora le-a răspuns dna Humeniuc.

În partea a doua a dezbaterii, invita
ții au prezentat

membrilor Comisiei un studiu de caz privind recoltările forțate de

organe de la membrii organizației interzise în China, așa-numita
sectă „Falungong”, care a devenit o adevărată industrie de stat în
statul chinez, provocând numeroase victim
și dispariții de

personae. A prezentat, de asemenea, o informare și a răspuns la

întrebările membrilor Comisiei, dl Sturdza – jurnalist de
investigații la „Epoch Times”.

În continuare, membrii Comisiei au vizionat documentarul

„Genocidul Medical”. Dna Gina Sturdza a adus lămuriri cu privire
la amploarea fenomenuluiși a sugerat ca Parlamentul să facă

modificări legislative de natură să împiedice șa
a -numitul „turism
de transplant” din România spre China.

Dl deputat Daniel Vasile a luat cuvântulși a amintit că, în

mare măsură, în legislația română exista prevederi acoperitoare

pentru combaterea traficului ilegal de organe, atât în art.384 din
Noul Cod penal, câtși în

Legea nr. 95/2006 privind reforma în

domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi

completările ulterioare, dar a promis ca – dacă vor exista temeiuri
serioase – să îmbunătățească legislația în materie, prin inițiative
legislative asumate de membrii Comisiei.

Preşedinte

deputat Ibram Iusein
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