
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 2 iunie 2010 

 

Pe data de 2 iunie 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. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă 

la Convenţia Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data 

de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor 

persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 

1971, de către Statele Membre ale UNESCO (PLx 215/2010). 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic (PLx 312/2010). 

4. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen (PLx 333/2010). 

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

Ştirbu. A fost absent dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul 

parlamentar al PDL.  

Şedinţa a fost condusă de dl Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

Dezbaterea pe fond a iniţiativei legislative de la punctul 1 a avut 

loc cu participarea domnului Cornel Frimu - consilier al domnului 

Vasile Timiş, Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Iniţiativa legislativă - în forma adoptată de Senat şi modificată de 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera 

Deputaţilor - a fost amendată de dl deputat Nicolae Păun şi a primit un 

raport de adoptare cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi, fiind considerată o actualizare binevenită a 

legislaţiei în vigoare, în acord cu convenţiile internaţionale la care 

România este parte. 
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Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu

 

Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4 al ordinii de zi a 

participat dna Irina Alexe - Secretar de stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi, fiind o armonizare cu legislaţia comunitară. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
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