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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 5 noiembrie 2013 , având pe ordinea de zi dezbaterea şi
avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului- Plx.-370/2013,
Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a
declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi,
acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna preşedinte Liliana Mincă a prezentat obiectul de reglementare al
propunerii legislative .Prin această iniţiativă legislativă se propune modificarea şi
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatului Poporului în sensul instituirii Avocatului Diasporei. Propunerea

legislativă vine în sprijinul şi apărarea drepturilor românilor de peste hotare care
se consideră victime ale unor abuzuri din partea instituţiilor româneşti.
Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi
propuneri, sub nr.1176/25.10. 2013 iar Guvernul nu a transmis punctul de vedere
cu privire la această iniţiativă legislativă. Consiliul Economic şi Social avizează
nefavorabil proiectul de act normativ, cu motivarea că Avocatul Poporului are
drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor români, indiferent
dacă aceştia sunt în ţară sau în străinătate.
Doamna

vicepreşedinte Gabriela Podaşcă a precizat că o propunere

asemănătoare a mai fost discutată în Comisia pentru modificarea Constituţiei şi
nu a primit susţinerea Guvernului şi a experţilor în domeniu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
întocmirea unui aviz nefavorabil asupra propunerii legislative.
În cadrul lucrărilor şedinţei Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalcă - vicepreşedinte,
doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă – vicepreşedinte, domnul deputat Vlad
Marcoci – secretar şi domnul deputat Zsolt Molnar .
Au absentat: domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar domnul deputat
Mircea Gheorghe Drăghici, domnul deputat Gheorghe Florin, doamna deputat
Viorica Marcu , domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Maria Andreea
Paul, doamna deputat Pană Adriana Doina şi doamna deputat Cristina AncuţaPocora.
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