Simona Spătaru

Senator de București
POLITICA PRIN FAPTE - RAPORTUL
PRIMELOR ȘASE LUNI

Pentru o Românie
fără hoție!
Am tot a
30 de ani ca
politicienii
educa

,

justi . 2017
am decis
nu
mai a

Senator
Simona Spătaru
✔Senator ales în Circumscripţia
electorală nr.42 Bucureşti.
Vicelider al grupului parlamentar
USRPLUS
✔ Vicepreședinte Comisia juridică,
de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări
Membru Comisia pentru
constituţionalitate
✔ Delegațiile Parlamentului
României la organizațiile
parlamentare internaționale:
Membru Supleant Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei
(APCE)
✔ Grupuri de prietenie cu
Parlamentele altor state:
Grupul parlamentar de prietenie cu
Italia
Grupul parlamentar de prietenie cu
Uruguay

SESIUNEA PARLAMENTARĂ
1 IANUARIE 2021 - 1 IULIE 2021

0 ABSENȚE
✔ Ședințe plen: 45
✔ Comisia juridică de
numiri, disciplină,
Imunităţi şi validări: 42
✔ Comisia pentru
constituţionalitate: 20
✔ Luări de cuvânt: 33

POLITICA PRIN FAPTE
✔ Am susținut alegerea primarilor
în două tururi

✔ Am respins propunerea prin
care urma ca primarii/aleșii locali
să aibă mandatul de 5 ani. pentru
uţionalitate: 20uări de cuvânt: 32

POLITICA PRIN FAPTE
✔ Am lucrat la propunerea de
restabilire a organizării
concursurilor la INM
✔ Am susținut prelungirea și
facilitarea depunerii declarației
de beneficiar real pentru ONG
✔ Am votat respingerea transferului
gratuit a unor imobile importante către
Camerele de Comerț.

PROIECTE LEGISLATIVE
✔ Inițiator Pl-x nr.
156/2021 Propunere
legislativă
pentru abrogarea art.210
din Codul Administrativ
privind eliminarea
pensiilor speciale ale
primarilor:

✔ Inițiative analizate,
dezbătute și votate în
Comisia juridică 135
✔ Coinițiator propuneri
legislative 28

PARTEA 1. AMENDAMENTE
LA INIȚIATIVELE LEGISLATIVE
L76/2021 Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
justiţiei.
L196/2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
reducerea vechimii pentru numirea procurorilor în cadrul DNA și al
DIICOT, procedurile de transfer,
procedura de numire a
judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de
judecător.

L192/2021 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã
a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de
depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei
juridice prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

PARTEA 2. AMENDAMENTE
LA INIȚIATIVELE LEGISLATIVE
L372/2019
Propunere
legislativă
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii
nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele
prevăzute de acte normative în vigoare.

L67/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea
Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, imprescriptibilitatea
răspunderii penale pentru anumite infracțiuni, de trafic și
exploatare a persoanelor vulnerabile, pentru infracțiunile de
agresiune sexuală, tortura; incriminarea denunțării infracțiunilor
de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile sau a
infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față
de un minor sau care au avut ca urmare moartea unui minor.

PARTEA 3. AMENDAMENTE
LA INIȚIATIVELE LEGISLATIVE
L131/2021
Propunere
legislativă
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală
pentru punerea în acord cu decizia CCR referitoare la motivarea
hotărârilor instanţelor la data pronunţării, în materie penală.

L33/2021 Proiect de lege pentru modificarea art. 369 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal - Incitarea la ura sau discriminare în
scopul transpunerii Deciziei cadru 2008/913/JAI a Consiliului din
28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme si expresii
ale rasismului si xenofobiei prin intermediul dreptului.penal.

“ Desființarea SIIJ trebuie
să aibă loc URGENT, fără
nicio condiție, fără alte
amendamente! Comisia
de la Veneția reconfirmă
necesitatea ca măsurile
de reformă a justiției să
fie luate de actuala
Coaliție, fără alte
întârzieri.”

3 SESIUNI DE
DEZBATERI PRIVIND
DESFIINȚAREA SIIJ
ÎMPREUNĂ CU
MEMBRII SOCIETĂȚII
CIVILE,
PROFESIONALE,
ASOCIAȚII

Eveniment organizat de Anca Dragu Președinta Senatului României privind
reformarea Dreptului Comercial.

“Nu avem suficiente resurse financiare la buget și o
dezvoltare accelerată a mediului de afaceri și pentru că
investitorii sunt efectiv debusolați de o legislație
comercială învechită, stufoasă și mai ales neclară.
Azi am participat la o inițiativă a profesioniștilor
preocupați de acest subiect și de găsirea unor soluții
rapide care să aducă legislația comercială în secolul 21.”

ACTIVITATEA ÎN CADRUL ADUNĂRII PARLAMENTARE
A CONSILIULUI EUROPEI

Am participat la 9 sesiuni online și la lucrările Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei de la Strasbourg (21-24 iunie) fiind membră a
Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului precum și a
Comisiei pentru egalitate și nediscriminare.
AGENDA DE LUCRU:
● Libertatea media, încrederea publică și dreptul cetățenilor la informație
● Impactul pandemiei de Covid -19 asupra drepturilor copiilor
● Consolidarea participării femeilor din grupurile subreprezentate la
procesul decizional politic și public
● Situația tătarilor din Crimeea
● Pentru o politică europeană de Diaspora
● Transparență și reglementarea donațiilor către partide politice si pentru
campanii electorale din partea donatorilor externi
● Marcarea a 10 ani de la semnarea Convenției de la Instanbul privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice
● Alegerea de judecători la CEDO din partea Croației și Rusiei

SUSȚIN RESPECTUL FAȚĂ DE MEDIU !

“Am folosit timpul cu familia și prietenii pentru a îngriji
puțin natura din jurul nostru. Am fost aproape de Comuna
Talea, Breaza-Câmpina. Este cumplit ce am găsit pe
marginea drumurilor, dar mai ales pe văi, câmpii, păduri:
tone de pet-uri, sticle, pungi etc. Speranța de mai bine
vine de la copiii noștri care trebuie crescuți cu mai multă
iubire de natură.”

SUSȚIN RESPECTUL FAȚĂ DE EDUCAȚIE !

“Am fost alături de părinți în demersul de a nu ceda în fața
cererii de evacuare a Colegiului Șincai. Această cerere a
fost respinsă definitiv de instanța de judecată.
Iată că ceea ce spuneam alături de părinți in ultimele 2 luni
ale acestui an este confirmat: nu există motive pentru care
copiii de la acest liceu prestigios să fie evacuați. ”

“Promovez o justiție independentă, eficientă și
accesibilă, care să apere drepturile fundamentale
ale persoanelor, interesele generale ale societății
și democrația prin drept.”

VA URMA
Fără penali în funcții publice
Eliminărea schemei de pensionare
anticipate a magistraților
Eliminarea pensiilor speciale
Întărirea luptei împotriva corupției și a
infracționalității organizate
Consolidarea independenţei justiţiei
Transpunerea instrumentelor de drept
al Uniunii Europene aflate în portofoliu

RĂMÂNEM ÎN CONTACT PENTRU
O ROMÂNIE CU O VIAȚĂ MAI BUNĂ!

📧

simona.spataru@senat.ro
📲
https://www.facebook.com/Sim
onaSpataruUSRPLUS
▶
https://youtu.be/PB_HVADJuaU

