Dossier legislatiu núm. 67

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma
de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de
l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi

Antecedents parlamentaris del 270-00005/11
V legislatura
Resolució
250-00487/05
Resolució 244/V del Parlament de Catalunya, sobre el testament vital
Adopció en comissió (DSPC-C 135 de 13.02.97 p. 3)
Text aprovat (BOPC 142 de 24.02.97 p. 10728)
Compliment de resolucions i de mocions
340-00383/05
Control del compliment de la Resolució 244/V del Parlament de Catalunya,
sobre el testament vital
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Publicació de la documentació (resolució) (BOPC 271 de 30.03.98 p.
22143)
Proposicions no de llei
250-01362/05
Proposició no de llei sobre la derogació de les normes que penalitzen els
actes necessaris per a facilitar una mort digna i sense dolor a aquelles
persones que ho demanin lliurement en casos de malaltia greu
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Publicació de la iniciativa (BOPC 257 de 23.02.98 p. 20998)
Rebuig en Comissió (DSPC-C 356 de 08.10.98 p. 11)
250-01396/05
Proposició no de llei sobre la despenalització de l'eutanàsia
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 259 de 02.03.98 p. 21088)
Rebuig en Comissió (DSPC-C 356 de 08.10.98 p. 12)
Iniciatives davant les Corts Generals
270-00022/05
Proposta de resolució per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i de la Llei 14/1986, de 25
d'abril, general de sanitat
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Publicació de la iniciativa (BOPC 257 de 23.02.98 p. 21009)
No-presa en consideració pel Ple (DSPC-P 76 de 02.04.98 p. 5209)
270-00023/05
Proposta de resolució per la qual s'acorda de presentar a la Mesa del
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Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de reforma de la Llei orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de
l'eutanàsia
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Publicació de la iniciativa (BOPC 259 de 02.03.98 p. 21091)
No-presa en consideració pel Ple (DSPC-P 76 de 02.04.98 p. 5212)
Compareixença
357-00157/05
Compareixença davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
del president de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, perquè informi
dels treballs i els objectius de l'esmentada associació
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 167 de 04.04.97 p. 20)
357-00158/05
Compareixença davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
del president de la Comissió de Bioètica i del director general de Recursos
Sanitaris, perquè informin dels treballs de l'esmentada comissió
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 167 de 04.04.97 p. 24)
357-00304/05
Compareixença del conseller de Sanitat i Seguretat Social i del director
general de Recursos Sanitaris i president de la Comissió de Bioètica davant
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informin sobre la
proposta de model de testament vital elaborada pel seu Departament
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 319 de 21.05.98 p. 3)
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