
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

 PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 14 septembrie 2011 

 
 

Pe data de 14 septembrie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi : 

1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea studioului teritorial 

Constanţa al Societăţii Române de Televiziune (PLx 450/2011).                               

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 

Poporului, republicată (PLx 452/2011). 

3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 

educaţia naţională (PLx 501/2011). 

4. E 45/2011-s - Propunere de decizie a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind anul european al cetăţenilor COM (2011) 489. 
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5. Scrisori şi petiţii. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Virgil Pop, Florin 

Postolachi, Sergiu Andon, Horia Grama, Damian Florea, Tudor 

Ciuhodaru, Varga Attila şi Lucian Riviş-Tipei. A absentat motivat - fiind 

plecat în delegaţie parlamentară în S.U.A. - dl deputat Mircea 

Lubanovici. A fost absentă dna deputată Elena Gabriela Udrea - care 

este membru al Guvernului. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae 

Păun - preşedintele Comisiei. 

Din partea instituţiei Avocatul Poporului, au participat la lucrările 

Comisiei, pentru punctul 2 al ordinii de zi, dl Valeriu Dorneanu şi dl 

Mihail Profir Stelian Gondoş - în calitate de adjuncţi ai Avocatul 

Poporului. 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au 

hotărât să îi acorde aviz negativ cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, membrii 

Comisiei, au decis cu unanimitate de voturi să o avizeze favorabil. 

Şi iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de act normativ al Uniunii Europene de 

la punctul 4, conform principiului subsidiarităţii, deputaţii au decis 

acordarea unui aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi, deputaţilor le-au fost prezentate, 

de către stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor care 
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s-au adresat Comisiei, membrii Comisiei recomandând soluţionarea 

acestora potrivit legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare. 
 

 

PREŞEDINTE 
 
 

   deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu  
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