
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

    SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 17 noiembrie 2010 

 

 

Pe data de 17 noiembrie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

având următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele şi 

participarea României la Sistemul de Informaţii privind Vizele (PLx 

631/2010).  

2. Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în 

vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean 

(PLx 609/2010). 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 

administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor 

dispoziţii din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

(PLx 634/2010). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 641/2010). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 642/2010). 

6. Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor 

aparţinând comunităţii minorităţii turce din fosta insulă Ada-Kaleh 

(PLx 529/2010). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din 

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

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PLx 556/2010). 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii 

voluntariatului nr.195/2001 (PLx 565/2010). 

9. Proiect de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 574/2010) 

10. Proiect de Lege pentru abrogarea art.1 alin.(2) lit.b) din 

Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 



 

măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PLx 610/2010). 
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 11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 616/2010). 

 

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, Virgil Pop, Mircea 

Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Mihai Stroe şi 

Sergiu Andon. A fost absent: domnul deputat Varga Attila din Grupul 

parlamentar al UDMR.  

Proiectul de Lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi, deputaţii având în vedere că este o 

armonizare cu legislaţia europeană în materie de vize. La dezbaterea 

acestuia au participat - din partea Guvernului - dna Gabriela 

Dancău, Directorul Direcţiei relaţii consulare din Ministerul 

Afacerile Externe şi dl Cosmin Dimitrescu - Şeful Centrului naţional 

pentru paşapoarte diplomatice şi de serviciu. 

Şi proiectul de lege de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Deputaţii prezenţi au acordat un aviz favorabil - cu majoritate 

de voturi - iniţiativei legislative de la punctul 3, considerând-o o 

măsură reparatorie binevenită pentru această categorie de persoane.           



 

 4

avizat favorabil cu 

majoritat

ţiativei legislative de la punctul 8, considerând-o o 

măsur

aţii au avizat favorabil, de asemenea, cu unanimitate de 

voturi, proiectele de legi de la punctele 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi. 

 

 

t Nicolae Păun 

 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
 

Au fost avizate favorabil, de asemenea, cu unanimitate de 

voturi, proiectele de legi de la punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost 

e de voturi, iar proiectul de lege de la punctul 7 a fost 

avizat favorabil cu unanimitate de voturi.. 

Deputaţii prezenţi au acordat un aviz favorabil - cu majoritate 

de voturi - ini

ă binevenită pentru încurajarea voluntariatului în rândul 

tinerlor. 

Deput

PREŞEDINTE 

 

  deputa
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