
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 8 mai 2012 

 

Pe data de 8 mai 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

1. Proiect de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi temporar în străinătate (PLx 100/2012). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (PLx 104/2012). 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (PLx 107/2012). 

4.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a 

drepturilor pacientului (PLx 108/2012). 
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5. Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea 

nr.188/1999 (PLx 115/2012). 

6.   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, republicată  (PLx 116/2012). 

7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii (PLx 121/2012). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian 

Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Varga Attila, Damian Florea şi Au 

fost absenţi: dna deputată Elena Gabriela Udrea - din Grupul 

parlamentar al PD-L, dl deputat Virgil Pop - din Grupul parlamentar al 

PN şi dl deputat Mircea Lubanovici, din Grupul parlamentar al PD-L, 

care este absent motivat, fiind în deplasare în străinătate. 

Deputaţii au avizat favorabil cu majoritatea voturilor celor prezenţi 

proiectul de Lege de la punctul 1 al ordinii de zi.  

Proiectul de Lege de la punctul 2 al ordinii de zi a fost avizat 

negativ cu majoritate de voturi, întrucât contravine Codului Civil în 

vigoare prin faptul că părinţii – chiar decăzuţi din drepturile părinteşti – 

păstrează dreptul de a consimţi la adopţia copilului. În plus, Legea 

nr.273/2004 a suprimat instituţia juridică a abandonului judecătoresc al 
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minorilor, ceea ce face ca raportarea din ini

ă abrogată deja!     

 

funcţi  de vicepreşedinte al Comisiei, care-i revenea, conform 

algoritmului politic, a domnului deputat Marius Cristinel Dugulescu. 

 

                                            

 
 

PREŞEDINTE 

icolae Păun 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
 
 
 

ţiativa legislativă la 

abandonul copilului să se facă la o prevedere legal

Proiectul de Lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizat

negativ cu majoritate de voturi. 

Deputaţii au avizat favorabil - cu majoritate de  voturi - proiectele 

de Lege de la punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi.  

Iniţiativele legislative de la punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi au 

primit aviz negativ cu majoritate de voturi. 

În închiderea şedinţei, preşedintele Comisiei a înştiinţat membrii 

Comisiei despre decizia Grupului parlamentar al PD-L de menţinere în 
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