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Pe data de 22 septembrie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

care a avut următoarea ordine de zi : 

 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea 

soluţionării proceselor (PLx 411/2010). 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - 

Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 

475/2010). 



 

 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din 

Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 

478/2010). 

4. Scrisori şi petiţii. 

5. Diverse: Întâlnire cu dl Steven M. Eidelman, profesor de 

drepturile omului la Universitatea Delaware şi Preşedinte al 

Consorţiului pentru Politici dedicate Persoanelor cu 

Dizabilităţi, şi cu reprezentanţi ai Institutului pentru Politici 

Publice, în vederea unei discuţii asupra Convenţiei 

Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 

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

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Marius Cristinel 

Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Lucian 

Riviş-Tipei, Mihai Stroe, Varga Attila şi Gigel-Sorinel Ştirbu. Au fost 

absenţi: dl deputat  Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale şi dl deputat Mircea Lubanovici din Grupul 

parlamentar al PDL. Şedinţa a fost condusă de dl deputat - Marius 

Dugulescu - Vicepreşedintele Comisiei. 
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La punctul 1, membrii Comisiei au decis acordarea unui aviz 

favorabil proiectului de lege, fiind vorba de o iniţiativă legislativă a 

Guvernului de natură a scurta termenele de judecată şi a simplifica 

procedurile judiciare - care pot contribui la creşterea accesului la 

justiţie şi la avantaje concrete pentru justiţiabili. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia  a decis  - cu majoritate 

de voturi - avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 ale ordinii de zi a fost 

avizată nefavorabil cu unanimitate de voturi de către membrii 

Comisiei, întrucât a rămas fără obiect, deoarece - în cadrul Comisiei 

şi în plenul Camerei Deputaţilor a fost votată o iniţiativă legislativă 

cu acelaşi obiect. 

La punctul 4 al ordinii de zi, deputaţilor le-au fost prezentate, 

de către stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor 

care s-au adresat Comisiei, deputaţii recomandând soluţionarea 

acestora potrivit atribuţiilor comisiilor parlamentare. 

La punctul 5 al ordinii de zi, au participat la întâlnirea cu 

invitatul străin la Comisie şi mai mulţi reprezentanţi ai unor ONG-

uri cu activitate în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi: dna Elena Iorga - Director de programe în cadrul 

Institutului pentru Politici Publice, dna Loredana Ercuş - asistent al 

directorului menţionat, dna Raluca Bunea - Senior Program Officer 

la Open Society Institute - Budapesta, precum şi dna Nicoleta 
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Cerasela Predescu-Porumb, Manager Programului Mental Health 

Initiative în cadrul aceluiaşi O.S.I.. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

  deputat Marius C. Dugulescu 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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