
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

    SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de  2 februarie 2010 

 

Pe data de 2 februarie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.21/1991 a cetăţeniei române (PLx 608/2009). 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 626/2009). 

3. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 627/2009). 



 

4. Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 (PLx 658/2009). 
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5. Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc 

Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public (PLx 

668/2009). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic (PLx 693/2009). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 694/2009). 

 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total 

de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Varga 

Attila, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici. A fost absent: 

domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal.  

Membrii comisiei au respins - cu unanimitate de voturi - propunerea 

legislativă de la primul punct al ordinii de zi. Proiectele de Lege de la 

punctele 2 şi 3 au primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi a fost respinsă 

cu majoritate de voturi, fiind considerată neclară şi ambiguă. 
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Membrii comisiei au respins - cu unanimitate de voturi - propunerea 

legislativă de la punctul 5, întrucât era fundamentată pe încălcarea uui 

principiu de drept, pierderea capacităţii de folosinţă de către o persoană 

juridică ce a fost desfiinţată, respectiv Fondul Bisericesc Ortodox Român 

din Bucovina. 

Proiectul de Lege de la punctul 6 a fost respins cu majoritate de 

voturi, deputaţii considerând că excede cadrului constituţional. 

În final, membrii comisiei au avizat favorabil - cu majoritate de 

voturi - iniţiativa legislativă de la punctul 7. 

 

 

 

          

       PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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