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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 

Pe data de 18 mai 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea ordine de zi : 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.195/2001 - Legea 

voluntariatului (PLx 223/2011). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, 
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1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

privind cimitirele şi serviciile funerare (PLx 218/2011). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei (PLx 220/2011). 

 

nr.195/2001 Legea voluntariatului (PLx 233/2011). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată (PLx 234/2011). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total de 13. 



 
Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea Lubanovici, Horia Grama, 

Varga Attila, şi Tudor Ciuhodaru Au fost absenţi: domnul deputat Gigel-Sorinel 

Ştirbu şi Damian Florea - din Grupul parlamentar al PNL, Lucian Riviş-Tipei - din 

Grupul parlamentar al PDL şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este 
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membru al Guvernului. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

voturi, fiind considerat binevenit pentru a limita pornografia. 

Iniţiativele legislative de la punctul 3, 4 şi 5 - care au acelaşi obiect: 

 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au hotărât cu 

unanimitate de voturi să îi acorde aviz negativ, aceasta fiind fără obiect, având în 

vedere că - din punct de vedere procedural - iniţiativa legislativă modifică un 

proiect de lege ce nu a fost promulgat. 

Proiectul de Lege de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu unanimitate de 

modificarea Legii nr.195/2001, Legea voluntariatului au primit avize negative - cu 

majoritate de voturi - din partea deputaţilor Comisiei, întrucât contrazic însăşi 

principiile voluntariatului. 

 
 

 

PREŞEDINTE 

  deputat Nicolae Păun 
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