PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 19 martie 2013

Pe data de 19 martie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având
următoarea ordine de zi :
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni. (PLx 117/2012).
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între bărbați şi
femei. (PLx 76/2013).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 10 deputaţi din numărul
total de 14. La solicitarea Grupului parlamentar al PSD, Biroul
permanent a acceptat ca dl deputat Ioan Dârzu să se mute la Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice, dna deputată Tamara-Dorina Ciofu urmând să ocupe locul
de vicepreşedinte care revenea PSD-ului în Comisie, conform
algoritmului politic stabilit.
Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Ion
Cristinel Marian, Markó Attila-Gabor, Ioan Sorin Roman, DorelGheorghe Căprar, Dănuţ Culeţu, Remus-Florinel Cernea, Mircea
Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum şi dna deputată
Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Romeo-Florin
Nicoară şi 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.
La dezbaterea iniţiativei legislative de la primul punct de pe
ordinea de zi au participat membrii Comisiei pentru comunităţile de
români din afara graniţelor ţării.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele
Comisiei.

La punctul 1, dl deputat Mircea Dolha, Vicepreşedintele
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, şia retras amendamentele făcute la forma votată de Senat a proiectului
de Lege cu nr.PLx 117/2012. Ca urmare, deputaţii celor două
Comisii reunite au decis - cu unanimitate de voturi - adoptarea unui
raport favorabil asupra proiectului de Lege amintit, în forma votată
la Senat, fiind trimis către plenul forma iniţială a raportului
suplimentar la proiectul de lege în dezbatere.
La punctul 2, desfăşurat în şedinţa separată a Comisiei,
deputaţii prezenţi au decis - tot cu unanimitate de voturi - avizarea
favorabilă a proiectului de lege în dezbatere, având în vedere faptul
că modificarea actului de bază este determinată de armonizarea
legislaţiei cu cea a Uniunii Europene.

PREŞEDINTE

deputat Nicolae Păun
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