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pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din perioada 22 – 24 februarie 2011
În proiectul ordinii de zi din perioada 22 – 24 februarie 2011, au fost înscrise
următoarele puncte:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de

expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor
Criminalişti din România (PL.x 18/2011);
2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
nr.487/2002 (PL.x 30/2011).
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, care a
declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura
de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot
proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul George Miclăuş
Bădin, consilier juridic la Ministerul Justiţiei. Ministerul Sănătăţii, deşi invitat, nu a
participat la dezbateri.
La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Experţilor Criminalişti din România (PL.x 18/2011), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.

În urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a propus avizarea
favorabilă a proiectului de Lege, având în vedere că nu afectează principiul egalităţii de
şanse. Membrii Comisiei au hotărât, unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege.
La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL.x 30/2011), Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională.
Membrii Comisiei au hotărât, unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege.
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a propus ca activitatea din zilele de 23
şi 24 februarie să fie afectată studiului individual privind violenţa în familie.
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat închise lucrările Comisiei.
În perioada 22 – 24 februarie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: domnul
deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar,
doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat
Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat
Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan
Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
Au absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana
Cristina Dumitrache, doamna deputat Maria Stavrositu.
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