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   PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 24 aprilie 2012 

  

 

Pe data de 24 aprilie 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 

cu terţ donator (PLx 63/2012). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 

art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (PLx  65/2012). 

3. Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PLx 

72/2012). 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 

1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PLx 73/2012). 

5. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx 

81/2012). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea 

Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Varga Attila, Gigel-Sorinel Ştirbu şi 

Damian Florea. Au fost absenţi: domnul deputat Virgil Pop, din Grupul 

parlamentar al PNL şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - din Grupul 

parlamentar al PD-L. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun 

- preşedintele Comisiei. 

Proiectul de Lege de la punctul 1 a primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi şi 1 abţinere. 

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

negativ cu majoritate de voturi. 

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

negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 4 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil cu majoritate de voturi. 



 

Proiectul de Lege de la punctul 5 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil cu majoritate de voturi,
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 cu recomandarea ca textul său să fie 

corelat - de Comisia sesizat

l domnului deputat Marius 

Dugulescu, care a devenit membru PNL. Propunerea a întrunit 

unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 

 

icolae Păun 
 

Întocm ţiu 
 

 
 

 
 

ă în fond - cu celelalte iniţiative legislative 

cu obiect similar. 

În finalul şedinţei, dl deputat Nicolae Păun a supus la vot 

propunerea Grupului parlamentar PD-L ca dl deputat Mircea Lubanovici 

să devină vicepreşedinte al Comisiei, în locu

 

PREŞEDINTE 

 

  deputat N

 
 
 

it: consilier Gheorghiu Valentin-Lauren
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