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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 27 iunie 2012 

 

Pe data de 27 iunie 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi 

dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural (PLx 251/2012).  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 

privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de 

la cadavre în vederea transplantului (PLx 263/2012).              

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea 

nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 



 

taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate (PLx 271/2012).   
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La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 7 deputaţi din numărul total de 

9. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel 

Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Varga Attila 

şi Damian Florea. Au fost absenţi: domnul deputat Mircea Lubanovici şi dna 

deputată Elena Gabriela Udrea - din Grupul parlamentar al PD-L. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. La şedinţă a participat din partea Guvernului - în calitate de iniţiator 

pentru proiectul de Lege de la punctul 1 - şi dl Victor Opaschi, Secretar de stat 

din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Deputaţii au avizat favorabil cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi. 

Şi proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizat favorabil 

cu majoritate de voturi. 

Iniţiativa legislativă de pe ultimul punct al ordinii de zi a primit aviz 

negativ cu majoritate de voturi. 

 

PREŞEDINTE 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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