COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 17 DE JUNHO DE 2015
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

1. Distribuição de iniciativas legislativas;
2. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 899/XII/4.ª (PCP) Primeira alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e
rege a sua emissão e utilização;
Relator - Deputado Paulo Rios de Oliveira (PSD)

3. Apreciação e votação do parecer solicitado pela Comissão de Orçamento, Finanças e
Administração Pública (COFAP) no âmbito da apreciação da Proposta de Lei n.º
326/XII/4.ª (GOV) - «Aprova o novo regime jurídico do Acesso e Exercício da
Atividade Seguradora e Resseguradora, bem como os regimes processuais
aplicáveis aos crimes do sector segurador e dos fundos de pensões e às
contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva nº 2009/138/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009»);
Relator - Deputado Paulo Rios de Oliveira (PSD)

4. Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório Anual de Segurança Interna 2014;
Relator - Deputado Filipe Neto Brandão (PS)

5. Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório Anual de Atividades do Provedor
de Justiça relativo a 2014;
Relator - Deputado João Lobo (PSD)

6. Nova apreciação das seguintes iniciativas legislativas:
Projeto de Lei n.º 426/XII/2.ª (PCP) - "Cria um regime especial de declaração de
morte presumida em caso de naufrágio de embarcações de pesca";
Projeto de Lei n.º 778/XII/4.ª (PS) - "Promove o célere pagamento de indemnizações
e prestações sociais em caso de desaparecimento de pessoas em acidentes";
Projeto de Lei n.º 781/XII/4.ª (BE) - "Facilita a declaração de morte presumida em
caso de naufrágio ou desaparecimento de embarcação";

7. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
Proposta de Lei n.º 319/XII/4.ª (GOV) - "Procede à segunda alteração à Lei n.º
27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil";
Proposta de Lei n.º 325/XII/4.ª (GOV) - "Procede à 37.ª alteração ao Código Penal,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo integralmente
as Diretivas n.ºs 2008/99/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa à proteção do ambiente através do direito penal, e
2009/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, que
altera a Diretiva n.º 2005/35/CE relativa à poluição por navios e à introdução de
sanções em caso de infrações";
Proposta de Lei n.º 318/XII/4.ª (GOV) - "Define os objetivos, prioridades e orientações
de política criminal para o biénio de 2015-2017, em cumprimento da Lei n.º 17/2006,
de 23 de maio, que aprova a Lei-Quadro da Política Criminal";
Proposta de Lei n.º 308/XII/4.ª (GOV) - "Transforma a Câmara dos Solicitadores em
Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, e aprova o respetivo Estatuto,
em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime
jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas
profissionais";
Proposta de Lei n.º 309/XII/4.ª (GOV) - "Aprova o novo Estatuto da Ordem dos
Advogados, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas
profissionais ";
Proposta de Lei n.º 310/XII/4.ª (GOV) - "Altera o Estatuto da Ordem dos Notários,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 27/2004, de 4 de fevereiro, em conformidade com a
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação,
organização e funcionamento das associações públicas profissionais, e procede à
alteração do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de
fevereiro";

8. Apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias;
9. Apreciação e votação de relatórios finais de petições;
10. Votação da proposta de pedido de parecer escrito à CNPD, apresentado oralmente
pelo Grupo Parlamentar do BE na reunião da CACDLG de 16-06-2015, sobre o
Projeto de Lei n.º 935/XII/4.ª (PSD/CDS-PP) - Sexta alteração à Lei n.º 30/84, de 5 de
setembro, alterada pelas Leis n.º 4/95, de 21 de fevereiro, 15/96, de 30 de abril, e 75A/97, de 22 de julho, e pelas Leis Orgânicas n.º 4/2004, de 6 de novembro e n.º
4/2014, de 13 de agosto, com a Declaração de Retificação n.º 44-A/2014, de 10 de
outubro (Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa - SIRP)"
e Proposta de Lei n.º 345/XII/4.ª (GOV) - "Aprova o regime do Sistema de
Informações da República Portuguesa ";
11. Outros assuntos.

