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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 24 mai 2011
Pe data de 24 mai 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, având următoarea ordine de zi :
1.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei

naţionale nr.1/2011 (PLx 209/2011).
2.

Propunere legislativă privind funcţionarea Birourilor de Credit (PLx

224/2011).
3.

Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor

regimului totalitar comunist (PLx 244/2011).
4.

Propunere legislativă "Legea profesiei de jurnalist"

(PLx 264/2011).
5.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative

privind regimul străinilor în România (PLx 329/2011).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 11 deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au
fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu,
Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea Lubanovici, Horia Grama, Damian Florea,
Tudor Ciuhodaru şi Lucian Riviş-Tipei Au fost absenţi: domnul deputat Varga Attila - din

Grupul parlamentar al UDMR şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al
Guvernului. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei.
La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au hotărât cu majoritate de
voturi să îi acorde aviz negativ.
La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2 - cu care Comisia a fost sesizată în
fond împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci - membrii Comisiei, întruniţi în şedinţă
separată, au decis cu majoritate de voturi şi 1 abţinere să o respingă.
Iniţiativa legislativă de la punctul 3 a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi din
partea deputaţilor Comisiei.
Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost amânată cu unanimitate de voturi, dl deputat
Horia Grama propunând să fie invitaţi la Comisie reprezentanţii principalelor organizaţii de
media, pentru a le afla punctul de vedere asupra iniţiativei în dezbatere.
Proiectul de Lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi
De asemenea, în finalul şedinţei, dl Nicolae Păun - preşedintele Comisiei - a supus la vot
propunerea dlui deputat Tudor Ciuhodaru ca reprezentanţii Sindicatului angajaţilor de la Spitalul
Socola să fie audiaţi de membrii Comisiei, pentru încălcarea drepturilor lor constituţionale,
deputaţii aprobând favorabil solicitarea cu majoritate de voturi.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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