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Pe data de 4, 5 şi 6 februarie 2014, au avut loc şedinţele Comisiei pentru 

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

următoarea ordine de zi comună: 

1) Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului 

nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (PL-x 

595/2013). 

2) Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, județean și local (PL-x 599/2013). 

3) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea și organizarea profesiei de mediator (PL-x 605/2013). 

4) Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x 605/2013). 



5) Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003 - 

Codul muncii (PL-x 618/2013). 

6) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001 (PLx 627/2013). 

7) Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au 

în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate (PLx 

630/2013). 

8) Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept 

sărbătoare legală în care nu se lucrează (PLx 634/2013). 

9) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 

privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu 

tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx 

636/2013). 

10) Propunere legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice 

(PLx 648/2013). 

11) Propunere legislativă privind completarea art.8 din Legea cetățeniei române 

nr.21/1991, republicată (PLx 667/2013). 

12) Propunere legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de 

tip extremist (PLx 683/2013). 

13) Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 

286/2009 privind Codul Penal (PLx 688/2013). 

14) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu 

modificările și competările ulterioare (PLx 679/2013). 

15) Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 

privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri 

adiacente (PLx 680/2013). 

16) Comunicarea - Strategia de extindere şi principalele provocări pentru 

perioada 2013-2014 (COM(2013)700).   
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17) Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind 

Codul Penal (PLx 12/2014). 

18) Diverse. 

19) Scrisori şi petiţii. 

 

În cele 3 zile în care a avut loc şedinţele Comisiei au participat la acestea un 

număr de 8 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, 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, precum şi Mircea Lubanovici - din Grupul parlamentar al 

PDL şi Ion Cristinel Marian - din Grupul parlamentar al PPDD.   

Pe data de 4 februarie 2014, s-au dezbătut în şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale punctele 1- 10 de pe 

ordinea de zi comună. 

Astfel, propunerile legislative de la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi au primit 

aviz negativ cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost respinsă cu majoritate de voturi 

şi cu o abţinere. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi a primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi, 1 vot pentru şi o abţinere. 

Propunerile legislative de la punctele 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 ale ordinii de zi au 

primit aviz negativ cu unanimitate de voturi. 
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Pe data de 5 februarie 2014, s-au dezbătut în şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale punctele 11-15 de pe 

ordinea de zi comună. 

Astfel, iniţiativa legislativă de la punctul 11 al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil cu recomandarea adresată Comisiei sesizate pe fond ca să insereze în 

textul legii mijlocul de probă al etniei române, pentru etnicii români din afara 

graniţelor României. 

Şi propunerea legislativă de la punctul 12 a ordinii de zi a primit aviz 

negativ cu unanimitate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 13, 14 şi 15 ale ordinii de zi au primit 

aviz negativ cu unanimitate de voturi. 

 

 

Pe data de 6 februarie 2014, s-au dezbătut în şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale punctele 16-19 de pe 

ordinea de zi comună. 

Astfel, în cadrul dezbaterilor asupra punctului 16, deputaţii prezenţi au luat 

act de Comunicarea primită de la Comisia Europeană asupra Strategiei de 

extindere a Uniunii Europene. 

La punctul 17 de pe ordinea zi, deputaţii au decis  - cu majoritate de voturi - 

să acorde aviz favorabil propunerii legislative, considerând-o binevenită pentru 

adecvarea politicii penale a statului la noile realităţi sociale şi la creşterea 

infracţionalităţii, din ultima perioadă. 

La punctul 18 de pe ordinea zi, preşedintele Comisiei, dl Nicolae Păun, a 

prezentat domnilor deputaţi o informare cu privire la vizita de marţi, 11.02.a.c., a 

dnei Meeri Wasberg - deputată în Parlamentul suedez, membră a Comisiei pentru 

afaceri europene şi a  Comisiei pentru probleme sociale. 
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La punctul 19 de pe ordinea zi, deputaţii au audiat prezentarea făcută de dl 

comisar Mircea Lupu, din cadrul Subcomisiei pentru monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor private de libertate asupra modului de soluţionare al celor 7 

petiţii primite la Subcomisia respectivă, ca şi modul de soluţionare al celorlalte 

petiţii primite la Comisie - prezentate de restul staff-ului, aprobând soluţiile legale 

trimise petenţilor. 

 

     

PREŞEDINTE 
 
 
 

                                                        deputat Nicolae Păun 

 
 
Întocmit:    consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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