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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 9 aprilie 2013
Pe data de 9 aprilie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
având următoarea ordine de zi :
1.

Propunere

legislativă

pentru

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea

modificarea

i

i func ionarea

institu iei Avocatului Poporului (PLx 80/2013).
2.

Proiect de Lege privind subven ionarea din fonduri

publice a serviciilor sociale acordate de asocia ii, funda ii
cultele recunoscute de lege PLx 105/2013).

i

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din
numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Ion Cristinel Marian, Dorel-Gheorghe Căprar, Dănuţ
Culeţu, Remus-Florinel Cernea, Ioan-Sorin Roman, ClaudiuAndrei Tănăsescu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu.
Au fost absenţi: dl deputat Markó Attila-Gabor - din Grupul
parlamentar al UDMR, dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul
parlamentar al PDL, 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.
Lucrările şedinţei au fost conduse de dna deputată TamaraDorina Ciofu - vicepreşedinta Comisiei.
Deputaţii prezenţi au hotărât acordarea unui aviz negativ - cu
majoritate de voturi şi 1 abţinere - inţiativei legislative de la
punctul 1, considerând că o astfel de lege ar putea obstacola
procedura legislativă prin termenele mari introduse, în plus
numărul de cetăţeni necesar pentru demersul adresat Avocatului
Poporului este mult prea mic, faţă de 100.000 cetăţeni necesar
pentru promovarea iniţiativei legislative populare.
La punctul 2, membrii Comisiei au decis - cu unanimitate avizarea favorabilă a proiectului de lege în discuţie, considerând că
acesta este de natură să îmbunătăţească asistenţa socială a

2

populaţiei, prin includerea cultelor în rândul entităţilor juridice
care primesc subvenţii din fonduri publice pentru prestaţii sociale.
PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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