
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

    SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 8 septembrie 2010 

 

Pe data de 8 septembrie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

care a avut următoarea ordine de zi : 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la 

Convenţia europeană în materie de adopţii, încheiată la Strasbourg la 

24 aprilie 1967 (PLx 382/2010). 

2. Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului 

Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului (PLx 394/2010). 

 

 



 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind 

cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi 

a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la  28  septembrie 

2009 (PLx 400/2010). 
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4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei pentru 

stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată 

la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti 

la  aceeaşi dată (PLx 401/2010). 
 

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

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

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Virgil 

Pop, Lucian Riviş-Tipei, Mihai Stroe, Varga Attila şi Gigel-Sorinel 

Ştirbu. A fost absent dl deputat Mircea Lubanovici din Grupul 

parlamentar al PDL. 

La punctul 1, membrii Comisiei au decis acordarea unui aviz 

de respingere propunerii legislative, în acord cu punctul de vedere de 

respingere al Guvernului, în conformitate cu art.3 al Convenţiei 

revizuite în 2008, care specifică că „o adopţie este valabilă numai 

dacă este acordată de către o instanţă sau o autoritate 

administrativă  denumită, în continuare, „autoritatea competentă”, 

corelat cu art.10 din aceeaşi Convenţie. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia  a decis  - cu unanimitate 

de voturi - avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 
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Iniţiativele legislative ale Guvernului, de la punctele 3 şi 4 ale 

ordinii de zi, au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi de 

către membrii Comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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