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propunerii legislative privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi 
Combaterea Torturii 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind 
înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii, înregistrată cu 
nr.4C-11/1360 din 20 noiembrie 2013 la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi cu 
nr. 4C-5/516 din 20 noiembrie 2013 la Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu dispoziţiile 
art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Consiliului 
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii, autoritate administrativă 
autonomă care are ca principală atribuţie examinarea în mod regulat a tratamentului 
aplicat persoanelor private de libertate, în conformitate cu legislaţia internă şi cu actele 
internaţionale la care România este parte. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr.1049 din 27 septembrie 2013, a 
avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din data de 28 noiembrie 2013 şi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative, conform adresei cu nr. 
4c-12/403/2013. 
 Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 10 decembrie 2013, cu majoritate de voturi, 
conform adresei cu nr. 37/483 din 11 decembrie 2013. 



 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a avizat negativ propunerea legislativă în şedinţa din data de 10 decembrie 
2013, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr. 4c-11/1360 din 11 decembrie 
2013. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
examinat, în şedinţa comună din data de 16 decembrie 2013, iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al 
Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi şi avizele negative ale Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la şedinţă 15 deputaţi şi din totalul de 13 membri ai Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au participat la lucrările 
şedinţei comune 8 deputaţi. 

Avocatul Poporului a informat membrii celor două comisii sesizate în fond cu 
privire la faptul că în prezent se află în curs de elaborare un proiect de act normativ cu un 
obiect de reglementare similar cu cel al prezentei iniţiative legislative, la Ministerul 
Justiţiei. 

  În urma dezbaterii, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot “împotrivă” şi 22 voturi „pentru”), să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative privind înfiinţarea 
Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii, întrucât Ministerul 
Justiţiei elaborează un proiect de lege cu un obiect de reglementare similar cu cel al 
prezentei iniţiative legislative. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată. 

 
           PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE,  

Bogdan Liviu CIUCĂ                                      Nicolae PĂUN 
 
 
 

     SECRETAR,                       SECRETAR, 
Cătălin Theodor NICOLESCU        Marko Attila  

 
  
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                      Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu                                          Onesia Babeş 
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