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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 13 iunie 2012 

 

Pe data de 13 iunie 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea ordine 

de zi : 

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945-22 decembrie 1989 (PLx 143/2012). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 

12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

completările și modificările ulterioare (PLx 157/2012). 



3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale 

anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (PLx 

167/2012). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.14 din 

09.01.2003 - Legea partidelor politice (PLx 168/2012). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PLx 173/2012). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul 

financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la 

Muntele Athos, Grecia (PLx 184/2012). 

7. Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 (PLx 

191/2012). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PLx 200/2012).  

9. Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului 

Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 

(PLx 202/2012).  

10. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, republicată (PLx 204/2012). 

11. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx 206/2012). 



12. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 

1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PLx 

207/2012). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul 

Muncii, republicată (PLx 210/2012). 

14. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale 

adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate 

mintală asociate (PLx 213/2012). 

15. Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare 

identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin 

intermediul cartelelor preplătite (PLx 217/2012). 

16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (PLx 

220/2012). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 226/2012). 

18. Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu 

conţinut indecent (PLx 233/2012). 

 La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 7 deputaţi din numărul total 

de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel 



Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Horia 

Uioreanu şi Damian Florea. Au fost absenţi: dl deputat Varga Attila - din 

Grupul parlamentar al PD-L - şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - din 

Grupul parlamentar al PD-L; dl deputat Mircea Lubanovici, din acelaşi grup 

parlamentar, a absentat motivat, fiind în delegaţie parlamentară 

Deputaţii au decis - cu majoritate de voturi - avizarea negativă a 

proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii de zi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Si propunerea legislativă de la punctul 4 a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 5 si 6 au fost avizate favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 7 si 8 au fost avizate negativ cu 

majoritate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 9, 10 si 11 au primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi, iar cel de la punctul 13 al ordinii de zi a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. 



Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 15 si 16 ale ordinii de zi au fost 

avizate negativ cu unanimitate de voturi, iar cea de la punctul 17 a primit aviz 

negativ cu majoritate de voturi. 

Si propunerea legislativă de la punctul 18 a primit aviz negativ, dar cu 

unanimitate de voturi. 

 

 

PREŞEDINTE 
 

  deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu 
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