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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 6 septembrie 2011

Pe data de 6 septembrie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea ordine de zi :
1.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane (PLx 411/2011).
2.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind

regimul juridic al adopţiei (PLx 416/2011).
3.

Proiect de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal (PLx 426/2011).

4.

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru

completarea art.7 din Ordonanţa nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile (PLx
443/2011).

5.

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006

pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată
(PLx 445/2011).
6.

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul

Novegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20
septembrie 2010 (PLx 448/2011).
7.

Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Legii nr.286/2009

privind Codul penal (PLx 458/2011).
8.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 468/2011).
9.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public (PLx 479/2011).
10.

Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii

financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile
distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei (PLx
488/2011).
11.

Propunere legislativă privind protecţia persoanelor de interes public (PLx

489/2011).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 12 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, Varga Attila şi
Lucian Riviş-Tipei. A fost absentă: dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este
membru al Guvernului. Din partea Guvernului a participat la lucrările Comisiei,
pentru punctul 2 al ordinii de zi, dl Bogdan Panait - Secretar de stat, şeful Oficiului
Român pentru Adopţii.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei.
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La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au hotărât cu
unanimitate de voturi să îi acorde aviz favorabil.
La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, membrii Comisiei, au
decis cu majoritate de voturi să amâne dezbaterea pe fond, întrucât depunerea
raportului a fost amânată şi de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi după
intrarea în vigoare a noului Cod Civil, la 1 octombrie.
Iniţiativele legislative de la punctele 3, 4 şi 5 de pe ordinea de zi au primit
aviz negativ cu unanimitate de voturi din partea deputaţilor Comisiei.
Proiectele de Lege de la punctele 6 şi 7 au fost avizate favorabil cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 8 de pe ordinea de zi a primit aviz
negativ cu unanimitate de voturi.
Deputaţii au decis avizarea propunerii legislative de la punctul 9 de pe
ordinea de zi cu unanimitate de voturi.
Iniţiativa legislativă de la punctul 10 a primit aviz negativ cu majoritate de
voturi, iar cea de la punctul 11 a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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