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 PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 7 decembrie 2010 

Pe data 7 decembrie de 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

pe ordinea de zi întâlnirea cu membrii Comisiei juridice a Adunării 

Naţionale Vietnameze. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Dugulescu, Florin Postolachi, Virgil Pop, Mircea Lubanovici, Lucian 

Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Mihai Stroe, Varga Attila şi Sergiu 

Andon. A fost absent dl deputat Nicolae Păun - din Grupul 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

Convorbirile din partea Comisiei au fost conduse de dl deputat 

Sergiu Andon - secretarul Comisiei, iar din partea oaspeţilor de 



 

doamna Lê Thi Nga - vicepreşedintele Comisiei juridice a Adunării 

Naţionale Vietnameze. 
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Discuţiile au vizat experienţa în legiferare a deputaţilor din 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane. Dl Florin 

Postolachi - secretar al Comisiei - a evidenţiat că, la nivelul 

Parlamentului României, s-a constituit un grup de lucru, în 

conformitate cu recomandările Uniunii Europene în materie şi că 

există şi un „Plan naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane”, în afară de legislaţia conformă cu acquis-ul european din 

domeniu. 

Oaspeţii au adresat întrebări privind funcţionarea structurilor 

parlamentare din Camera Deputaţilor şi conlucrarea între Legislativ 

şi Executiv, în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului 

de fiinţe umane. 

După primirea lămuririlor din parttea membrilor Comisiei, 

întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă cordială, cu invitaţia ca şi 

deputaţii români să facă o vizită comisiei omoloage din Parlamentul 

vietnamez. 

 

SECRETAR  

  deputat Sergiu Andon 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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