
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

    SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 5 aprilie 2011 

 
Pe data de 5 aprilie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 

educaţia naţională (PLx 67/2011). 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor 

sociale (PLx 125/2011). 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 

privind soluţionarea conflictelor de muncă (PLx 139/2011). 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în 



 

prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 

10 noiembrie 2010 (PLx 152/2011). 

 2

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 7 deputaţi din numărul 

total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Mircea Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, , Horia Grama, Varga 

Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru Au fost absenţi: dl deputat 

Gigel-Sorinel Ştirbu, dl deputat Tudor Ciuhodaru şi dl deputat Damian 

Florea - din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Lucian Riviş-Tipei şi 

dl Florin Postolachi - din Grupul parlamentar al PDL, precum şi dna 

deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al Guvernului.  

După votarea în unanimitate a ordinii de zi, dl deputat Varga Attila 

a solicitat amânarea dezbaterii iniţiativei legislative de la punctul 1 

pentru o şedinţă ulterioară, dar - din cauza plecării unui domn deputat 

care trebuia să participe la dezbaterile altei comisii - cvorumul nu a mai 

putut fi întrunit şi preşedintele Comisiei a suspendat şedinţa. 

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
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