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Pe data de 5 octombrie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a 

audiovizualului. 

2. Întâlnirea cu preşedinta Asociaţiei „Catharsis” din 

Braşov pentru apărarea drepturilor copilului. 

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, Virgil Pop, Lucian 



 

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

Andon. A fost absent: domnul deputat Mircea Lubanovici, din Grupul 

parlamentar al PDL.  
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Iniţiativa legislativă aflată-n dezbatere la punctul 1 al ordinii de 

zi a fost respinsă cu unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a avut loc întâlnirea deputaţilor din 

Comisie cu dna Azota Popescu - preşedinta Asociaţiei „Catharsis”, la 

care au mai participat şi dl Corneliu Popa - director executiv al 

Asociaţiei, precum şi jurista Asociaţiei - dra Roşeală. În luările lor de 

cuvânt invitaţii au subliniat că stoparea adopţiilor internaţionale de 

către România, în 2001, a determinat apariţia unui mare număr de 

cazuri de copii care au rămas fără familie adoptivă şi care au trăit din 

această cauză adevărate drame. Din aceste cauze, reprezentanţii 

Asociaţiei au depus la Comisie o petiţie - susţinută de 35.000 de 

semnături - prin care au solicitat modificarea legilor în vigoare, 

pentru a se putea relua adopţiile internaţionale, în condiţii mai puţin 

restrictive decât în proiectul de lege pregătit deja spre dezbatere de 

către Oficiul Român pentru Adopţii.  

Membrii Comisiei au dorit să cunoască atât argumentele, cât şi 

contrargumentele adversarilor ideii reluării adopţiilor internaţionale. 

După expunerile prezentate de preşedinta Asociaţiei şi ale directorului 

executiv al acesteia, mai mulţi deputaţi din Comisie şi-au declarat 

sprijinul pentru demersul Asociaţiei, urmând să se iniţieze o 

propunere legislativă de către membrii Comisiei, fiind însărcinată - 



 

din cadrul staffului - cu pregătirea documentaţiei aferente realizării 

acesteia, dna consilier Monica Marcela Stoica. 
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Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu

 

Preşedintele Comisiei, dl deputat Nicolae Păun, a propus celor 

prezenţi - deputaţi şi invitaţi - ca să mai aibă loc întâlniri cu 

reprezentanţii Asociaţiei „Catharsis”, până la rezolvarea favorabilă a 

solicitării adresate Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
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