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Pe data de 4 februarie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a avut pe ordinea de zi 

următoarele iniţiative legislative : 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu 

privire la actele de stare civilă. (PLx 565/2008) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. (PLx 584/2008) 

3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile 

cu destinaţia de locuinţe. (PLx 610/2008) 

4. Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. (PLx 613/2008) 

5.  Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia 

Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor 

de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, 

adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003. (PLx 637/2008) 



 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Opţional la Convenţia 

împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante, adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 

septembrie 2003. (PLx 640/2008) 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei 

minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, 

prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal. (PLx 658/2008) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul 

juridic al adopţiei. (PLx 668/2008) 

9. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.60 

(r1)/23.09.1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. (PLx 

695/2008) 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul total de 12 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel 

Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, 

Mihai Stroe, Pop Virgil şi Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-Ştefan 

Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este chestor 

şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat, care este Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu unanimitate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. Şi iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

de către membrii Comisiei. 

La propunerea legislativă de la punctul 4, deputaţii au decis - cu unanimitate 

de voturi - acordarea unui aviz favorabil. 

Proiectele de lege de la punctele 5, 6, 7 şi 8 au primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
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La propunerea legislativă de la punctul 9, deputaţii au decis - cu unanimitate 

de voturi - acordarea unui aviz negativ. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 
 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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