PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 24 noiembrie 2009

Pe data de 24 noiembrie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
cu următoarea ordine de zi :
1.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 533/2009).
2.

Proiect de Lege privind externarea persoanelor decedate, de

religie islamică (PLx 545/2009).

3.

Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru
infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva
cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative
abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist
instaurat în România (PLx 551/2009).
4.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român
pentru Adopţii (PLx 572/2009).
La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei, un număr de 9
deputaţi din numărul total de 10. Au fost prezenţi domnii deputaţi
Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu
Andon, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Pop Virgil, Gigel-Sorinel
Ştirbu şi Varga Attila.
Au fost absent: dl deputat Mircea Lubanovici. Şedinţa a fost
condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei.
La dezbaterea iniţiativei de la punctul 1, membrii comisiei au
hotărât cu majoritate de voturi să îi acorde aviz favorabil, cu
recomandarea, adresată comisiei sesizate în fond, de a fi discutată
împreună cu proiectul de lege privind executarea pedepselor şi a

măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
respectiv PL-X 336/2009.
Şi la dezbaterea iniţiativelor de la punctele 2, 3 şi 4 deputaţii
au decis - cu majoritate de voturi - să le acorde aviz favorabil.

PREŞEDINTE

deputat Nicolae Păun
Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu

