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Pe data de 18 februarie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției 

Avocatului Poporului (PL-x 578/2013). 

2)  Propunere legislativă privind modificarea și completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PL-x 29/2014). 



3) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - COM(2013)837   (E1/2014).   

4) Diverse. 

 

La şedinţa Comisiei au participat la acestea un număr de 10 

deputaţi din numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: 

Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin 

Roman, Radu Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, 

Mircea Lubanovici, Ion Cristinel Marian, precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu 

şi dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - 

din Grupul parlamentar al PNL.  

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a rămas fără obiect, întrucât 

Comisia sesizată pe fond a întocmit deja raportul pentru aceasta, la data 

lucrărilor şedinţei. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a ordinii de zi a primit aviz 

favorabil cu majoritate de voturi şi o abţinere, cu recomandarea adresată 

Comisiei sesizate pe fond ca aceasta - la întocmirea raportului - să 

găsească resursele financiare necesare aplicării iniţiativei în dezbatere. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 3, deputaţii prezenţi au luat 

act de Comunicarea primită de la Comisia Europeană. 
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În cadrul punctului 4 de pe ordinea zi, deputaţii au decis - cu 

unanimitate de voturi - acceptarea propunerii Grupului parlamentar al 

PSD ca dl deputat Ioan-Sorin Roman să preia preşedinţia Subcomisiei 

pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de 

libertate, în urma mutării dlui deputat Dorel-Gheorghe Căprar la 

Comisia pentru politică externă, urmând ca acesta să rămână 

preşedintele de onoare al Subcomisiei respective, în calitate de iniţiator 

al acesteia, şi invitat permanent la lucrările Subcomisiei. 

Totodată, membrii Comisiei au aprobat - în unanimitate - ca dl 

deputat Ioan-Sorin Roman să preia de la dl deputat Dorel-Gheorghe 

Căprar şi coordonarea Grupului parlamentar de lucru pentru 

combaterea infracţiunilor motivate de ură - înfiinţat ca urmare a 

faptului că persoane fizice şi grupuri vulnerabile de cetăţeni din cadrul 

Uniunii Europene au devenit şi devin ţinte ale urii şi victime ale 

discriminării - în condiţiile în care anul curent este anul alegerilor pentru 

Parlamentul European şi marchează 35 de ani de alegeri europene. Dl 

deputat Dorel-Gheorghe Căprar urmează, de asemenea, să rămână 

parlamentar de referinţă pt Grupul respectiv de lucru. 

     

PREŞEDINTE 
 

     

                 deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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