
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 14 decembrie 2010 
 

Pe data 14 decembrie de 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi : 

1. Propunere legislativă privind liberul acces al cetăţenilor în spaţiile 

deţinute de autorităţi şi instituţii publice (Pl-x 685/2010).  

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu 

toate modificările şi completările ulterioare (Pl-x 686/2010). 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 689/2010). 

4. Proiect de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor 

biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană (PL-x 

695/2010).  
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5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PL-x 

696/2010).  

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului 

Penal (Pl-x 702/2010). 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind 

statutul personalului din serviciile de probaţiune (PL-x 724/2010).  

8, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL-x 732/2010). 

9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului 

de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x 740/2010). 

10.  Propunere legislativă privind completarea art.16 din Legea 

fondului funciar nr.18/1991(Pl-x 745/2010). 

11. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului 

XIII "Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare" 

din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, 

precum şi unele măsuri adiacente (Pl-x 746/2010). 

12. Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 764/2010). 
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ţionale în memoria 

românilor - victime ale masa

gii nr.95/2006 privind 

Reforma în domeniul

gine umană, în scop 

terapeutic, Capitolele I 

tor (Pl-x 830/2010). 

13. Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - 

Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua 

Partizanilor Anticomunişti) (Pl-x 791/2010). 

14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în 

materie penală (Pl-x 793/2010). 

15. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei na

crelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale 

deportărilor şi ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în 

nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie (Pl-x 796/2010). 

16. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, 

simbolurilor, precum şi a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de 

clasă (Pl-x 806/2010). 

17. Propunere legislativă pentru completarea Le

 sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi 

transplantul de organe, ţesuturi şi celule de ori

şi II (Pl-x 821/2010). 

18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 823/2010). 

19. Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forţate 

începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a 

anului urmă
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demnităţi şi funcţii publice pentru persoanele care au făcut parte din 

structuril

ezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total 

de 9. Astfel, au fost prezen

ş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu şi Varga Attila.  

de la punctele 1, 2 şi 3 au primit aviz negativ 

cu unanimitate de voturi. 

ă 

amendat

imit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. 

a punctul 7 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi, fiind cons

a punctul 8 a primit aviz favorabil. 

20. Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni  (Pl-x 

703/2010). 

21. Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la 

e de putere ale regimului comunist (Pl-x 792/2010). 

La şedinţă au fost pr

ţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

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

Lubanovici, Lucian Rivi

 

Propunerile legislative 

Proiectele de Lege de la punctele 4, 5 au fost avizate favorabil cu 

unanimitate de voturi, cel de la punctul 4 fiind avizat într-o form

ă.        

Propunerea legislativă de la punctul 6 a pr

Proiectul de Lege de l

iderat o armonizare cu legislaţia europeană 

în materie. Şi proiectul de lege de l

Iniţiativele legislative de la punctele 9, 10, 11 şi 12 au primit aviz 

negativ cu unanimitate de voturi. 
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i 16 au primit aviz 

negativ cu unanim

e de la punctele 17 şi 18 au fost avizate 

avorabil cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la pu it aviz negativ cu 

nanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 20 - cu care Comisia a fost 

esizată în fond - a fost respinsă cu unanimitate de voturi, fiind considerată 

atea privată. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 a primit aviz favorabil cu 

ajoritate de voturi. 
 
 
 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
 
 
 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 14, 15 ş

itate de voturi. 

Propunerile legislativ

f

nctul 19 a prim

u

s

neconstituţională, întrucât încalcă propriet

m
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