
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

    SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 23 si 24 noiembrie 2010 

 

În datele de 23 şi 24 noiembrie 2010, au avut loc şedinţele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. Pe data de 23 noiembrie a avut loc şedinţa Subcomisiei 

pentru demnitate umană cu următoarea ordine de zi :                      

1. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind 

prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată;                     

2. Propunerea legislativă cu privire la înfiinţarea, funcţionarea şi 

organizarea cabinetelor (centrelor) de consiliere pre-avort;                      

3.  Propunerea legislativă privind copilul născut fără viaţă. 

La şedinţă au fost prezenţi, membrii Subcomisiei, respectiv un 

număr de 7 deputaţi din numărul total de 7. Astfel, au fost prezenţi 

domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Sergiu 



 

Andon, Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici şi 

Varga Attila. Lucrările Subcomisiei au fost conduse de dl Marius 

Cristinel Dugulescu - Preşedintele Subcomisiei. Au participat - ca 

invitaţi pentru punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi - preşedintele 

Asociaţiei “PRO-VITA”, Bogdan Stanciu şi dna Bianca Brad - 

preşedinta organizaţiei “EMMA”. 
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La punctul 1, preşedintele Subcomisiei a propus membrilor 

acesteia modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind 

prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată, astfel încât 

minorii să nu fie agresaţi cu imaginile pe coperţile revistelor pentru 

adulţi, care se vând la chioşcurile de difuzare a presei. A fost 

discutată şi iniţiativa legislativă pe aceeaşi temă a dlui deputat Silviu 

Prigoană. 

La punctul 2, preşedintele Asociaţiei “PRO-VITA”, Bogdan 

Stanciu a supus dezbaterii Subcomisiei sugestiile organizaţiei sale 

pentru o propunerea legislativă cu privire la înfiinţarea, funcţionarea 

şi organizarea cabinetelor (centrelor) de consiliere pre-avort. Mai 

mulţi membri ai Subcomisiei au evidenţiat că legiferarea în această 

chestiune este delicată şi că trebuie să respecte atât drepturile femeii, 

cât şi ale copilului conceput, în conformitate şi cu dispoziţiile Codului 

civil. S-a convenit ca membrii Subcomisiei să aştepte punctele de 

vedere ale principalelor culte religioase, înainte de a-şi însuşi sau nu 

sugestia de lege ferenda a ONG-ului amintit. 



 

La punctul 3, preşedintele Subcomisiei a propus spre dezbatere

membrilor Subcomisiei o formă preliminară a unei propuneri 

legislative iniţiate de dânsul, împreună cu mai alţi câţiva deputaţi PD-

L, ce priveşte copiii născuţi non-viabili, ori care mor la naştere  

probleme rezolvate în legislaţia altor state, dar care - în România - 

continuă să ă legislativă. În final, s-a stabilit ca membrii 

subcomisiei s
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 fie o lacun

ă vină cu observaţiile proprii pe marginea propunerii 

legislative şi acestea să fie discutate într-o proximă şedinţă a 

Subcomisiei. 

şedinţa Comisiei pentru 

având pe ordinea de zi următoarele puncte: 

achi, Virgil Pop, 

Mircea Lubanovici, Lucian Rivi

e s-au adresat 

Comisiei, membrii Comisiei recomandând solu

 

Pe data de 24 noiembrie a avut loc 

1. Scrisori şi petiţii. 

2. Diverse. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 10 deputaţi din 

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

Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postol

ş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Mihai 

Stroe şi Sergiu Andon, Varga Attila.  

La punctul 1, deputaţilor le-au fost prezentate, de către stafful 

Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor car

ţionarea acestora 

potrivit legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare.  



 

La punctul 2 al ordinii de zi, dl Nicolae Păun, preşedintele 

Comisiei, a pr
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ezentat deputaţilor  o serie de propuneri privind 

desfăşurarea activităţii Comisiei pe perioada vacanţei parlamentare de 

iarnă, precum şi o serie de probleme organizatorice ale Comisiei, 

rămânând ca acestea să fie corelate cu pr

aţilor. 

 

 

EŞEDINTE 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
 
 

ogramul de lucru al Camerei 

Deput
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