
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

ş

 
i problemele minorităţilor naţionale  

 

  

 PROCESUL VERBAL 

 

al şedinţei comisiei din data de 3 februarie 2010 
 

 

Pe data de 3 februarie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanţei 

Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 (PLx 641/2009). 



 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public (PLx 642/2009). 
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uncii, cu modificările şi completările 

ii (PLx 672/2009). 

mul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PLx 

673/2

ai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici. A fost absent: 

domn

. Membrii comisiei au respins, de 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003, privind Codul M

ulterioare (PLx 671/2009). 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 

Codul munc

5. Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 

privind siste

009). 

6. Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical (PLx 

690/2009). 

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, Sergiu Andon, Virgil Pop, Varga 

Attila, Mih

ul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal. Şedinţa a fost condusă de dl Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

Membrii comisiei au respins - cu unanimitate de voturi - propunerea 

legislativă de la primul punct al ordinii de zi. Şi propunerea legislativă de 

la punctul 2 a fost respinsă, însă cu majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi au fost 

respinse cu unanimitate de voturi
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asemenea, cu unanimitate de voturi, propunerea legislativă de la punctul 

5.  În final, membrii comisiei au itate de voturi - 

iniţiativa legislativă de la punctul 6. 

 

ŞEDINTE 

  deputat Nicolae Păun 

tocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

 

 

 
 

respins - cu major
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