
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 28 septembrie 2011 

 

Pe data de 28 septembrie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi : 

1.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii      

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (PLx 416/2011). 

2. Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale 

utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (PLx 519/2011). 

3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul securităţii naţionale (PLx 499/2011). 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind cooperarea administrativă prin intermediul 

Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") - 

COM(2011) 522 (E46/2011- s). 

5. Scrisori si petiţii. 
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La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 12 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, Mircea Lubanovici, Horia Grama, 

Damian Florea, Tudor Ciuhodaru, Varga Attila şi Lucian Riviş-Tipei. 

A fost absentă: dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este 

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

Păun - preşedintele Comisiei. 

Proiectul de Lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi - în forma amendată de Senat. 

Iniţiativele legislative de la punctele 2 şi 3 au fost avizate 

favorabil cu majoritate de voturi, iar propunerea de act normativ al 

Uniunii Europene de la punctul 4 a primit votul unanim al membrilor 

Comisiei. 

Deputaţilor le-au fost prezentate apoi, de către stafful Comisiei, 

cele mai importante cazuri ale petenţilor care s-au adresat Comisiei, 

parlamentarii recomandând soluţionarea acestora potrivit legii şi 

atribuţiilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. 

 
 

PREŞEDINTE 
 
 

    deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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