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Pe data de 3 februarie 2015, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanţa 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (PL-X 557/2014).  

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal (Pl-x 536/2014). 



3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 (Pl-x 

564/2014). 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri (PL-X 596/2014). 

La şedinţele desfăşurate în datele de 3, 4 şi 5 februarie au fost 

prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul total de 12. Astfel, au 

fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-

Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-

Florinel Cernea, Stroe Radu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina 

Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Markó Attila-Gabor - din Grupul 

parlamentar al UDMR, dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, 

domnii deputaţi Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al 

PNL, precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul parlamentar al 

PSD (UNPR).  Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Nicolae 

Păun, preşedintele comisiei. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege înscris la primul punct al 

ordinii de zi, pentru care comisia noastră a fost sesizată pentru 

dezbatere pe fond, a fost respins, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a primit, în 

urma dezbaterilor, cu unanimitate, un vot de respingere, la fel ca şi 

propunerea legislativă de la punctul 3. 
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Proiectul de lege înscris la punctul 4 al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi.  

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale din data de 4 februarie 2015 

au fost  înscrise  următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-X 580/2014).  

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.88 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-X 

584/2014). 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal (PL-X 587/2014). 

4. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 

octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

(Pl-x 589/2014).  

În urma dezbaterilor, proiectul de lege înscris la punctul 1 al 

ordinii de zi a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, cu 

recomandarea ca, la întocmirea raportului, comisia sesizată pe fond să 

coreleze prevederile acestei iniţiative legislative cu cele ale Proiectului 

de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-X 512/2014), care are un 

obiect de reglementare asemănător, şi care a primit, din partea 

comisiei,  un aviz favorabil cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 9 

decembrie 2014. 
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Proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Iniţiativele legislative înscrise la punctul 3 şi 4 ale ordinii de zi, 

au primit - cu majoritate de voturi - aviz negativ. 

 Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 5 februarie a.c. au fost  

înscrise următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European (Pl-x 590/2014).  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (Pl-x 591/2014). 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei (Pl-x 

592/2014). 

            La propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, 

domnul deputat Remus Cernea a formulat un amendament cu 

următoarea formulare - „Semnăturile pentru Parlamentul European pot 

fi colectate şi în format electronic, pe un site administrat de 

Autoritatea Electorală Permanentă” - urmând ca acesta să fie depus la 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în vederea transmiterii 

Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 

propunerilor legislative privind legile electorale.  

 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă de la punctul 1 a 

primit - cu majoritate de voturi - aviz favorabil.  
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 Propunerile legislative înscrise la punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi 

au primit, de asemenea, aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 
  

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 

Întocmit:  

consilier Valentin Gheorghiu 
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