
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                            

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 9, 10 şi 11 noiembrie 2013 

 

Pe datele de 9, 10 şi 11 decembrie 2013, au avut loc şedinţele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a Camerei Deputaţilor.  

În data de 9 decembrie a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 

a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru întocmirea unui 

raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind 

înființarea Fundației "Proiect Ferentari" (PL-x nr. 238/2013). 

La şedinţa din 9 decembrie au fost prezenţi, un număr de 9 

deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii 
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deputaţi: Nicolae Păun, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Remus-Florinel Cernea, Markó Attila-Gabor, Tudor Ciuhodaru, Ion 

Cristinel Marian, Dorel-Gheorghe Căprar, precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi : dl deputat Mircea Lubanovici - 

din Grupul parlamentar al PDL, 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. 

După elucidarea controverselor de jure asupra incompatibilităţii 

dintre funcţiile de demnitate publică şi calitatea de membru în consiliul 

director al unei fundaţii, s-a trecut la votarea singurului amendamentul 

la proiectul de lege al Guvernului, care rămăsese de modificat, în urma 

ultimei şedinţe commune. Amendamentul, având ca autori membrii 

cele 2  Comisii reunite - viza Art. 6. alin. (2) şi a re următoarea formă: 

“(2) Consiliul director este compus din 7 membri desemnaţi 

astfel: 

- 2 membri de către Parlament; 

- 2 membri de către Guvern; 

- 2 membri de către administraţia locală; 

- 1 membru din partea unei organizaţii neguvernamentale, 

desemnat de către Secretarul general al Guvernului.” 
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Acest amendament a fost adoptat cu majoritate de voturi şi 1 

abţinere. În final, raportul comun suplimentar asupra proiectului de 

lege în discuţie a fost adoptat tot cu majoritate de voturi şi 1 abţinere. 

Şedinţa din 10 decembrie a avut pe ordinea de zi următoarele 

puncte:  

1. Propunere legislativă privind adopția în România (PLx 506/2013).    

2. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 

din Legea nr.53/2003-Codul Muncii (PLx 513/2013).     

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din 

Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările 

ulterioare (PLx 529/2013). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Codului penal (PLx 

545/2013). 

5.  Proiect de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina 

persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte 

împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată la data de 6 martie 1945 (PLx 548/2013). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx 557/2013). 

7. Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății 

copilului (PLx 576/2013). 
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8. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 

nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a 

etniei tătare din România (PLx 523/2013). 

9. Propunere legislativă privind înființarea Consiliului Naţional pentru 

Prevenirea și Combaterea Torturii (PLx 423/2013). 

La şedinţa din 11 decembrie au fost prezenţi, un număr de 10 

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, Ion Cristinel Marian, Dorel-Gheorghe Căprar, 

precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi domnii 

deputaţi: 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.                                

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au decis - cu 

majoritate de voturi - să acorde un aviz favorabil iniţiativei legislative. 

De asemenea, la punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au acordat un 

aviz favorabil, dar cu unanimitate de voturi. 

Pentru propunerile legislative la punctele 3 şi 4 ale dezbaterilor, 

deputaţii prezenţi au decis - cu unanimitate de voturi - acordarea de 

avize negative. 
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La iniţiativele legislative de la punctele 5 şi 6 ale dezbaterilor, 

deputaţii prezenţi au votat - cu majoritate - acordarea de avize 

favorabile. 

Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății 

copilului, de la punctul 7 al ordinii de zi, a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. 

Raportul la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 

art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie 

ca sărbătoare a etniei tătare din România - la care Comisia a fost 

sesizată pe fond - a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 9 al ordinii de zi a 

fost amânată pentru proxima şedinţă a Comisiei.. 

La şedinţa din 11 decembrie au fost prezenţi, un număr de 10 

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, Ion Cristinel Marian, Dorel-Gheorghe Căprar, 

precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi domnii 

deputaţi: 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. 

Şedinţa din 11 decembrie a avut pe ordinea de zi discutarea 

scrisorilor şi petiţiilor sosite la Comisie. Deputaţilor le-au fost 
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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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