PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 21 decembrie 2011
Pe data de 21 decembrie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având
următoarea ordine de zi :
1.

Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.489/2006

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (PLx
657/2011).
2.

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011

privind educaţia naţională (PLx 641/2011).
3.

Proiectul de lege pentru abrogarea art.741 din Codul penal

(PLx 680/2011).

4.

Proiectul de Lege privind transmiterea suprafeţelor de teren

destinate cimitirelor în domeniul public al unităţilor administraţiilor
publice locale în domeniul privat al parohiilor (PLx 711/2011).
5.

Proiect de lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 719/2011).
6.

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii

nr.46/2003 privind drepturile pacientului (PLx 723/2011).
7.

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii

nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului
Cultural Român (PLx 732/2011).
8.

Proiect de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby

în România (PLx 73972011).
9.

Proiect de Lege privind prevenirea violenţei şi abuzurilor

sexuale asupra minorului (PLx 75672011).
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din numărul
total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun,
Marius Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, Mircea
Lubanovici, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu,
Horia Grama, Varga Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru A fost
absentă dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al
Guvernului.

2

La dezbaterea pe fond a iniţiativei legislative de la punctul 1, au
participat domnul Adrian Lemeni - Secretar de stat la Secretariatul de
stat pentru culte, din cadrul Secretariatului General al Guvernului,
deputaţii au decis - cu majoritate de voturi şi 1 vot împotrivă - adoptarea
unui raport de respingere, în condiţiile în care şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi adoptase un raport preliminar de respingere.
Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu
majoritate de voturi.
Proiectul de Lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizată
favorabil cu unanimitate de voturi.
La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4, au participat din partea Guvernului - dl Adrian Lemeni - Secretar de stat la
Secretariatul de stat pentru culte, precum şi dl Cristian Petrescu - şef
serviciu

în

cadrul

Ministerului

Administraţiei

şi

Internelor.

Reprezentanţii Guvernului s-au pronunţat pentru respingerea iniţiativei
legislative, arătând că acesta modifică o lege care încă nu a fost
promulgată şi, în plus, creează discriminări între cele 18 culte
recunoscute, în condiţiile în care se referă doar la parohiile ortodoxe. În
consecinţă, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de voturi - să avizeze
negativ proiectul de lege.
Proiectul de Lege de la punctul 5 al ordinii de zi a fost avizat
favorabil cu majoritate de voturi.
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Proiectele de Lege de la punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi au fost
avizate negativ cu majoritate de voturi.
Proiectul de Lege de la punctul 8 al ordinii de zi a fost avizat
favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiectul de Lege de la punctul 9 al ordinii de zi a fost avizat
negativ cu majoritate de voturi.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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