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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 24 septembrie 2013 

 

 

Pe data de 24 septembrie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1.Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2012 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (Plx 

288/2013). 

2. Propunerea legislativă privind stabilirea şi plata despăgubirilor 

pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului 

comunist (6 martie 1945 - 22 decembrie 1989) (Plx 290/2013). 



3. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 

din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 291/2013). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România (Plx 292/2013). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor  

Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Plx 

296/2013). 
 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Dorel-Gheorghe Căprar, Ion Cristinel Marian, Ioan-Sorin Roman, 

Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Markó Attila-Gabor,  

precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat 

Remus-Florinel Cernea - neafiliat, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din 

Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe şi 

Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt 

membri ai Guvernului. 

. 

După dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, membrii 

Comisiei i-au acordat aviz negativ cu unanimitate de voturi. 
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La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2, deputaţii din 

Comisiei i-au acordat aviz negativ cu unanimitate de voturi. 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 3, deputaţii din 

Comisiei au decis acordarea unui aviz favorabil cu unanimitate de 

voturi. 

La dezbaterea iniţiativelor legislative de la punctul 4 şi 5, deputaţii 

din Comisiei au acordat avize favorabile cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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