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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 19 iunie 2013
Pe data de 19 iunie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
având următoarele iniţiative legislative pe ordinea de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului (PL x 215/2013).
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.3/2000 (PL x 210/2013).
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3. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului ( PL-x
211/2013)
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din
numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Mircea Lubanovici, Dorel-Gheorghe Căprar,
Remus-Florinel Cernea, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei
Tănăsescu, Markó Attila-Gabor, precum şi dna deputată TamaraDorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - din
Grupul parlamentar al PP-DD, 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.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Pîun, în calitate
de preşedinte al Comisiei.
La punctul 1, membrii Comisiei au hotărât avizarea negativă
a iniţiativei legislative cu unanimitate de voturi., întrucât a rămas
fără obiect, în condiţiile în care Comisia sesizată în fond se
pronunţase deja, iar iniţiativa legislativă a fost respinsă de plenul
Camerei Deputaţilor.
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Şi propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată
negativ cu majoritate de voturi şi 1 abţinere - din partea dlui
deputat Remus F. Cernea - deoarece Comisia a considerat că ar
constitui un paralelism legislativ, în condiţiile în care a trecut de
plenul Camerei Deputaţilor iniţiativa legislativă cu nr.PLX
159/2013 - cu acelaşi obiect, aceasta fiind adoptată miercuri de
Camera Deputatilor cu 221 de voturi pentru, 73 împotrivă şi 2
abţineri
La punctul 3, membrii comisiei au examinat propunerea
legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor şi în urma dezbaterilor, au hotărât cu
unanimitate de voturi să îi acorde aviz favorabil.

PREŞEDINTE

deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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