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Pe data de 5 martie 2014, în prima parte a lucrărilor, a avut loc 

şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi pentru dezbaterea în vederea întocmirii unui raport comun 

asupra cererii de reexaminare - din partea Preşedintelui României - a 

Proiectului de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” 

(PLx 238/2013). 

La şedinţă, au participat - din partea Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - 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.  

 

Deputaţii celor două Comisii au decis, cu majoritate de voturi, să 

admită - de principiu - solicitarea Preşedintelui României, urmând ca să 

decidă într-o şedinţă următoare asupra amendamentelor ce trebuie 

făcute, pentru a pune proiectul de lege în acord cu cererea de 

reexaminare a acestuia. 

 

În partea a doua a lucrărilor, a avut loc şedinţa separată a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, care a avut pe ordinea de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind 

organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (PLx 

14/2014). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație 

și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu 

tulburări de sănătate mintală asociate (PLx 50/2014). 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006 

privind activitatea de Voluntariat din România (PLx 58/2014). 
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4. Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor 

afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței 

din zona Suplacu de Barcău (PLx 59/2014). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (PLx 78/2014). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 78/2014). 

Pentru iniţiativele legislative de la punctul 1, 2 şi 3, deputaţii au 

acordat un aviz negativ cu majoritate de voturi. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, 

membrii Comisiei au decis - cu majoritate de voturi şi 1 abţinere - să-i 

acorde un aviz favorabil, recomandând, totodată, Comisiei sesizate pe 

fond să găsească resursele financiare necesare, pentru a se putea proteja 

drepturile cetăţenilor care fac obiectul acesteia, în condiţiile respectării 

art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, 

membrii Comisiei au decis - cu majoritate de voturi, 1 vot împotrivă şi 1 

abţinere - să-i acorde aviz favorabil. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au avizat - cu 

unanimitate de voturi - să-i acorde aviz favorabil, considerând că 

iniţiativa legislativă este bine venită, întrucât rezolvă cazurile sociale ale 

copiilor minori sau nu, rămaşi orfani prin decesul părinţilor lor şi care - 

în lipsa ocrotitorilor legali - nu mai aveau niciun venit din care să se 

întreţină. 
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PREŞEDINTE 
 
 
 

                                                        deputat Nicolae Păun 

 
 
Întocmit:  consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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