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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 8 februarie 2011
Pe data 8 februarie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea
ordine de zi :
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor
categorii de persoane în sistemul public de pensii (PLx 844/2010).
2. Proiect de Lege privind protecţia mediului prin intermediul
dreptului penal (PLx 876/2010).
3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (PLx 855/2010).

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război (PLx 856/2010).
5. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie (PLx 845/2010).
6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx
846/2010).
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (PLx 1/2011).
8. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare (PLx 854/2010).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total
de 9. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius
Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea
Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Varga Attila şi Gigel-Sorinel Ştirbu.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei.
Proiectele de lege de la punctele 1, 2 şi 3 au fost avizate favorabil cu
unanimitate de voturi, cel de la punctul 2 fiind considerat o armonizare cu
legislaţia europeană în materie. La dezbaterea iniţiativei legislative de la
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punctul 2 a participat - din partea Guvernului - dna Alina Ion, consilier în
cadrul Ministerului Justiţiei.
Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit aviz negativ cu
majoritate de voturi.
Proiectele de lege de la punctele 5 şi 6 au fost avizate favorabil cu
unanimitate de voturi. La dezbaterea acestor iniţiative legislative a
participat - din partea Guvernului - dna Cristina Irimia, consilier în cadrul
Ministerului Justiţiei.
Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil cu unanimitate
de voturi.
La punctul 8, proiectul de lege - cu care Comisia a fost sesizată pentru
raport - a fost adoptat într-o formă preliminară cu următorul amendament la
punctul 1 al articolului unic ce modifică art.20 din Legea de aprobare a
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare:
„(6) Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa unor fapte
care permit a se presupune existenţa unei discriminări directe sau indirecte,
iar persoana împotriva căreia s-a formulat sesizarea poate aduce, în
apărarea sa, orice mijloace de probă, pentru a dovedi că faptele nu
constituie discriminare. În faţa Colegiului director se poate invoca orice
mijloc de probă, respectând regimul constituţional al drepturilor
fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice.
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat - din partea
Guvernului - dl secretar de stat Astalosz Istvan, preşedintele Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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