
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale                             

 

   PROCESUL VERBAL 

 
al şedinţei comisiei din data de 15 iunie 2011 

             

Pe data de 15 iunie 2011, 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 completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date (PLx 348/2011). 

2. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor 

(PLx 371/2011). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 372/2011). 

4. Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării 

Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei 

Victimelor Comunismului în România (PLx 382/2011). 
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5. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 

(PLx 502/2005). 

La dezbateri a participat : dl Marko Attila - Secretar de stat la Departamentul 

pentru Relatii Interetnice, din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 

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

Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Gigel-Sorinel Ştirbu, Virgil 

Pop, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Horia Grama, Damian Florea, Tudor 

Ciuhodaru, Varga Attila şi Lucian Riviş-Tipei. Dna deputată Elena Gabriela Udrea 

- care este membru al Guvernului - a fost înlocuită cu mandat de dl deputat Iulian 

Vladu; dl deputat Marius Cristinel Dugulescu a fost înlocuit cu mandat de dl 

deputat Cristian Petrescu, iar dl deputat Mircea Lubanovici a fost înlocuit cu 

mandat de dl deputat Gheorghe Roman. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

La proiectul de Lege de la punctul 1 - la care Comisia a fost sesizată în fond, 

deputaţii din Comisie au decis cu majoritate de voturi şi 1 abţinere să adopte un 

raport favorabil.  

Iniţiativele legislative de la punctele 2 şi 3 au primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 4 a fost amânat pentru o proximă şedinţă a 

Comisiei, pentru a fi invitat şi reprezentanţii iniţiatorului – Guvernul. 
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La punctul 5 de pe ordinea de zi. în cadrul reluării dezbaterii generale pe 

considerente procedurale şi de tehnică legislativă între membrii Comisiei, s-a 

declanşat o controversă prelungită asupra reluării sau nu a dezbaterii pe articole de 

la începutul proiectului de lege. Unii deputaţi au ridicat problema inexistenţei 

punctului de vedere al Guvernului asupra proiectului de lege în dezbatere şi au 

solicitat amânarea dezbaterii până la primirea acestuia. 

În replică, dl deputat Varga Attila a arătat că nu este un proiect de lege nou 

şi că Guvernul când nu l-a retras, acesta continuându-şi - pe cale de consecinţă - 

procedura parlamentară, potrivit art.63 alin.(5) din Constituţia României revizuită, 

coroborat cu art.92 alin.(5) privind procedura legislativă din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor republicat. 

A intervenit şi dl deputat Horia Grama, care a întrebat dacă este corect să se 

reia de la început sau de la art.19 alin.2 - unde s-au oprit dezbaterile, în legislatura 

precedentă şi ce se întâmplă cu amendamentele depuse anterior de PSD, ori cu cele 

depuse în prezent. 

Dl deputat Sergiu Andon a susţinut - în luarea sa de cuvânt - că este necesar 

punctul de vedere al Guvernului, dat fiind că este vorba despre o chestiune de 

maximă importanţă naţională, pe care opinia publică o urmăreşte cu foarte mare 

atenţie. În plus, domnia sa a mai arătat că este paradoxal ca Guvernul actual - care 

invocă moştenirea negativă a Guvernului Tăriceanu şi de care încearcă să se 

debaraseze - să se prevaleze de un punct de vedere provenit de la acesta. Dânsul a 

solicitat ca membrii Comisiei să dea dovadă de bună-credinţă şi să reia dezbaterea 

de la primul articol, pentru a înlătura şi dubiul asupra paternităţii legislative a 

raportului asupra proiectului de lege, determinat de faptul că o treime din proiect a 

fost adoptată de trei comisii parlamentare, iar restul ar urma să fie dezbătut şi 

adoptat de una singură - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 
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Dl deputat Horia Grama a cerut ca dezbaterea să continue tot în cele 3 

Comisii parlamentare, sesizate iniţial cu dezbaterea în fond a proiectului de lege şi 

nu doar într-o singură Comisie. 

În schimb, dl deputat Varga Attila a făcut precizarea că problema continuării 

dezbaterii trebuie privită instituţional, autorul proiectului fiind Guvernul, care este 

acelaşi subiect de drept, în calitate de iniţiator, deci nu este necesar alt punct de 

vedere al Guvernului. Iar în ceea ce priveşte procedura legiferării în Comisii, 

Biroul Permanent a modificat - potrivit competenţelor cu care este învestit - 

sesizarea în fond a Comisiilor parlamentare. 

O parte dintre deputaţii Comisiei au cerut timp să mai studieze 

amendamentele nou-depuse şi proiectul de lege, dar dl deputat Varga Attila a 

evidenţiat că Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale este în 

portofoliul Comisiei de la începutul legislaturii actuale şi că acest motiv privind 

amânarea dezbaterilor nu se susţine. 

În final, membrii Comisiei au decis - cu majoritate de voturi - suspendarea 

lucrărilor şi reluarea dezbaterilor în şedinţa din 16 iunie. 

 

 
PREŞEDINTE 

 
 

   deputat Nicolae Păun 

 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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