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

PROCESUL VERBAL
al şedinţelor comisiei din datele de 12 şi 13 noiembrie 2013
Pe datele de 12 şi 13 noiembrie 2013, au avut loc şedinţele
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a Camerei Deputaţilor. Şedinţa din 12 noiembrie a avut
următoarea ordine de zi:
1.

Proiect de Lege privind instituirea Zilei Naționale pentru

Adopție (PL-x 428/04.11.2013).
2.

Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PLx 429/04.11.2013).
3.

Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea unui

protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale
acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte,

privind libera circulaţie a persoanelor, pentru a se ţine seama de aderarea
Republicii Croaţia la Uniunea Europeană - COM(2013)673.
La şedinţa din 12 noiembrie au fost prezenţi, un număr de 9
deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Dorel-Gheorghe Căprar, Ioan-Sorin Roman, ClaudiuAndrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Markó
Attila-Gabor, Tudor Ciuhodaru, precum şi dna deputată Tamara-Dorina
Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - independent, 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.
Şedinţele au fost conduse de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele
Comisiei.
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au decis - cu
unanimitate de voturi - să acorde un aviz negativ proiectului de Lege,
considerând că trebuie rezolvată mai întâi problema de fond a
îmbunătăţirii Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, în
sensul relaxării adopţiilor internaţionale şi a simplificării procedurii în
adopţiile interne.
La punctul 2 al dezbaterilor, deputaţii prezenţi au decis - cu
unanimitate de voturi - avizarea negativă a proiectului de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, având în vedere obiectul propunerii
de act normativ de la Comisia Europeană, membrii Comisiei au decis, cu
unanimitate de voturi, adoptarea unui proiect de opinie favorabil.
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La şedinţa din 13 noiembrie au fost prezenţi, un număr de 8
deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea
Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Markó Attila-Gabor, Tudor
Ciuhodaru, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost
absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - independent, dl deputat DorelGheorghe Căprar - din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat DanŞtefan 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 din 13 noiembrie a avut pe ordinea de zi discutarea
scrisorilor şi petiţiilor sosite la Comisie. Deputaţilor le-au fost
prezentate, de către stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale
petenţilor care s-au adresat Comisiei, membrii acesteia recomandând
soluţionarea acestora potrivit legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare.
PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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