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Pe data de 27 aprilie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s/a 

desfăşurat în două părţi. 

Prima parte a şedinţei - care a avut loc în şedinţă separată - a 

avut următoarea ordine de zi: 

1.   Propunere legislativă "Legea educaţiei naţionale" (PLx 115/2010). 

2. Propunere legislativă privind învăţământul superior (PLx 

180/2010). 

3. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic (PLx 

181/2010). 

 



 

4. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar (PLx 

182/2010). 

5. Proiect de Lege privind serviciile specializate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate copiilor şi adulţilor cu tulburări din 

spectrul autist şi al tulburărilor asociate (PLx 189/2010). 

6. Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi 

tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist (PLx 

190/2010). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.18/1991, republicată, privind Fondul Funciar (PLx 197/2010). 

8. Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a 

accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care 

au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 

regimului comunist (PLx 282/2006). 

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, Virgil Pop, Varga 

Attila, Mircea Lubanovici, Mihai Stroe şi Sergiu Andon. Au fost 

absenţi în prima parte a şedinţei: dl deputat Lucian Riviş-Tipei şi dl 

deputat Mircea Lubanovici din Grupul parlamentar al PD-L, precum 

şi dl deputat Gigel-Sorinel Ştirbu din Grupul parlamentar al PNL. În 

partea a doua a şedinţei, dl deputat Mircea Lubanovici a fost înlocuit 

cu mandat de dra deputată Roberta Anastase. 
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Iniţiativele legislative de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 au fost 

avizate favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Partea a doua a şedinţei s-a desfăşurat împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru dezbaterea în fond a 

proiectului de lege de la punctul 8 al ordinii de zi. La dezbateri a 

participat dra Alina Bică, Secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 

Raportul la proiectul de lege de la punctul 8 a fost adoptat, într-

o formă amendată, de cele 2 Comisii reunite cu majoritate de voturi - 

22 de voturi pentru, 5 abţineri şi 1 vot împotrivă. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

     
                 deputat Nicolae Păun 
 
 
 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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