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Comisia pentru drepturile omului, culte                            25/511/27.05.2010 

şi problemele minorităţilor naţionale  

  PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 26 mai 2010 

 

Pe data de 26 mai 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de Lege pentru instituirea sărbătorii limbii tătare 

(PLx 256/2010). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 

2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 

decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (PLx 

206/2010). 
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3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului 

copilului (PLx 266/2010). 

4. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care 

au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de 

trupele germane în cel de-al doilea război mondial (PLx 267/2010). 

5. Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care 

au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de 

trupele ruse în cel de-al doilea război mondial (PLx 268/2010). 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea 

nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PLx 

293/2010). 

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, Mircea Lubanovici, Varga Attila, Mihai Stroe, Lucian Riviş-

Tipei şi Gigel-Sorinel Ştirbu. A fost absent motivat dl deputat Virgil 

Pop - din Grupul parlamentar al PNL, aflat în delegaţie de control 

parlamentar. Şedinţa a fost condusă de dl Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

Dezbaterea pe fond a iniţiativei legislative de la punctul 1 a 

fost amânată prin votul unanim al membrilor Comisiei, până la 

primirea avizelor de la cele 2 Comisii sesizate pentru aviz. 



 

Proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil cu unanimitate de voturi,
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 fiind o armonizare cu legislaţia 

comunit

ativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil 

cu majoritate de voturi, fiind considerat

n continuare, 

deputaţii prezenţi au respins - cu una imitate de voturi - iniţiativele 

legislative de la punctul 5 şi 6 ale ordinii de zi. 

 

PREŞEDINTE 

       deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

ară în domeniul circulaţiei libere a serviciilor în spaţiul 

comunitar. 

Propunerea legisl

ă o îmbunătăţire binevenită a 

legislaţiei în vigoare. 

Membrii Comisiei au respins - cu majoritate de voturi - 

iniţiativele legislative de la punctul 4 al ordinii de zi. Î

n

 

 


	Comisia pentru drepturile omului, culte                            25/511/27.05.2010 
	  PROCESUL VERBAL 
	 
	PREŞEDINTE 

	       deputat Nicolae Păun 


		2010-05-27T15:29:33+0300
	Laurentiu Gheorghiu




