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Pe data de 12 februarie 2013, şedinţa Comisiei s-a desfăşurat în 

două părţi. În prima parte a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru  

drepturile  omului, culte şi  problemele  minorităţilor  naţionale 

împreună cu Comisia omoloagă de la Senat, care a avut pe ordinea de 

zi dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege privind aprobarea art.1 

al Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.61/2000 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (PL-x 445/2012). 

 

În partea doua s-a desfăşurat şedinţa separată a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele  minorităţilor  naţionale pentru 

dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 



completarea Codului penal al României din 21 iunie 1986, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 467/2012). 

 

La şedinţa comună au fost prezenţi - din partea Comisiei pentru 

drepturile omului din Camera Deputaţilor - un număr de 12 deputaţi 

din numărul total de 15, respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ioan 

Dârzu, Ion Cristinel Marian, Markó Attila-Gabor, Ioan Sorin Roman, 

Dorel-Gheorghe Căprar, Tamara-Dorina Ciofu, Dănuţ Culeţu, Mircea 

Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu şi 

Dan-Ştefan Motreanu. Au fost absenţi: dl deputat Romeo-Florin 

Nicoară - din Grupul parlamentar al PP-DD, precum şi domnii deputaţi 

Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al 

PNL, care sunt membri ai Guvernului.  

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

Membrii Comisiilor reunite au decis - cu unanimitate de voturi - 

avizarea proiectului de lege (PL-x 445/2012) de pe ordinea de zi 

comună. 

 

Pentru iniţiativa legislativă a Guvernului din şedinţa separată a 

Comisiei, deputaţii au decis – cu majoritate de voturi şi 1 abţinere - 

respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Codului penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare (PL-x 467/2012). 
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PREŞEDINTE 
 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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