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PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 25 februarie 2009 
 
 

Pe data de 25 februarie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a avut 

pe ordinea de zi următoarele iniţiative legislative : 

1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea 

nr.4/1953-Codul familiei (PLx 49/2008). 

2. Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România (PLx 345/2008). 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 39/2009). 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea 

clerului (PLx 38/2009).  

5. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de 

copii (PLx 31/2009). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul 

total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel 

Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Pop Virgil şi 

Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu - 

din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este chestor 

şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat, care este Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.  

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele 

Comisiei. 

La iniţiativa legislativă de la punctul 1, deputaţii au decis - cu 

majoritate de voturi - să amâne dezbaterea, considerând că prin apropiata 

asumare de către Guvern a proiectului de lege pentru noul Cod civil - 

care va prelua prevederile Codului familiei aflat în vigoare prin Legea 

nr.4/1953 - modificarea acestuia din urmă prin propunerea legislativă în 

dezbatere ar putea să devină redundantă, dacă această clarificare a 
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textului art.48 referitor la familie din Constituţia României, revizuită, 

va fi cuprinsă în noul Cod civil. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi, considerându-se că aceasta este - în linii mari - 

redundantă faţă de conţinutul Proiectului de Lege privind statutul 

minorităţilor naţionale (PL X 502/2005), care se află în dezbaterea 

Comisiilor permanente, iar acele prevederi cu caracter de noutate pot fi 

preluate ca amendamente în raportul la proiectul de lege amintit.  

Iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi de către membrii Comisiei. 

La propunerea legislativă de la punctul 4, deputaţii au decis - cu 

unanimitate de voturi - avizarea negativă, considerând că prevederile 

acesteia exced dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe 2009, în plus nu 

ţine cont de ultimul act normativ care a modificat salariul personalului 

clerical, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155 din 12 

noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind 

sprijinul statului pentru salarizarea clerului ce precizează că 

„personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult 

beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile 

de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar de stat”(...) 
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Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi, întrucât modifică o lege care a fost abrogată între 

timp. 
 

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 
 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

                                                                                                                


