
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 7 iunie 2011 
 
. 
 

Pe data de 7 iunie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi  

documentul cu nr. E 15/2011 – s – Propunere de directivă a Parlamentului 

European şi Consiliului de stabilire a unor norme minime privind 

drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii (COM(2011) 

275) trimis de către Biroul Permanent cu adresa nr. 5/E din 31.05.2011 pentru 

examinarea fondului propunerii şi pentru verificarea respectării principiului 

subsidiarităţii înregistrată la Comisie cu nr. 25/338/01 iunie 2011. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 12 deputaţi din numărul total de 

13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel 

Dugulescu, Mircea Lubanovici, Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Horia Grama, Varga Attila, Damian 

Florea şi Tudor Ciuhodaru. A fost absentă dna deputată Elena Gabriela Udrea 

care este membru al Guvernului.  

       Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 
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       Obiectivul acestei propuneri este de  a asigura  un cadru adecvat  de 

protecţie şi sprijin  pentru victimele criminalităţii.  

      Astfel, pornind de la obiectivul general că trebuie creat un spaţiu european 

de libertate, securitate şi justiţie, prin dezvoltarea încrederii reciproce între 

autorităţile justiţiei penale care trebuie să se asigure că drepturile victimelor 

sunt pe deplin respectate în întreaga UE şi că cetăţenii pot circula liber, fără a 

fi tratate în mod diferit în cazul în care devin victime ale infracţiunilor. 

       Deoarece şi România sprijină consolidarea cadrului legislativ în domeniul 

protecţiei şi asigurării unor standarde minime efective şi luând în considerare şi 

punctul de vedere trimis de Guvern prin reprezentantul său, Departamentul 

Afacerilor Europene (DAE), după examinarea, dezbaterea şi analiza 

conţinutului propunerii şi constatarea respectării principiului subsidiarităţii 

deputaţii au dat un vot favorabil cu unanimitate. 

 

                    PREŞEDINTE 

              deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: 

Şef birou: Onesia BABEŞ  

Consilier Marcela Monica STOICA 

 


