
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

ş

 
i problemele minorităţilor naţionale  

 
PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 11 septembrie 2012 
 
 

Pe data de 11 septembrie 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.c) din Legea 

nr.178/1997, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 275/2012). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic (PLx 276/2012). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a Legii nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaților şi a Senatului şi pentru modificarea 



 

şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PLx 

277/2012). 
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4. Propunere legislativă privind interzicerea activităţii de cerşetorie  

(PLx 305/2012). 

5. Propunere legislativă pentru reglementarea pentru reglementarea 

unor măsuri privind cerşetoria (PLx 306/2012). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

(PLx 316/2012). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea 

nr.4/1953 - Codul familiei (PLx 49/2008). 

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

total de 8. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, Mircea 

Lubanovici, Varga Attila, Damian Florea. A absentat: dna deputată 

Elena Gabriela Udrea - din Grupul parlamentar al PD-L. Şedinţa a fost 

condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

Deputaţii au avizat negativ - cu majoritatea voturilor celor prezenţi 

- iniţiativele legislative de la punctele 1 şi 2.  

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi. 
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ă, de disciplină şi imunităţi. 

Deput ţii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - adoptarea unui 

aport preliminar de respingere. 

 

 
 

PREŞEDINTE 

icolae Păun 

 
Întocm ţiu 

 

 

 

 

 
 

Iniţiativele legislative de la punctele 4, 5 şi 6 au fost avizate 

negativ cu majoritate de voturi. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 7, Comisia a fost sesizată 

pentru raport împreună cu Comisia juridic

a

r

 
 

  deputat N
 
 

it: consilier Gheorghiu Valentin-Lauren

 

 


	Comisia pentru drepturile omului, culte  
	PROCESUL VERBAL 
	PREŞEDINTE 

	  deputat Nicolae Păun 


		2012-09-20T14:02:08+0300
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




