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Pe data de 23 februarie a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 

următoarea ordine de zi: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul organizării instanţelor judecătoreşti 

(PLx 893/2015). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea 

nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 

funerare (PLx 28/2016). 

3.  Proiect de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea 

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

31/2016).  

4.  Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 33/2016). 
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5.  Propunere legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind 

interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, 

legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii 

şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată (PLx 34/2016). 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 9 deputaţi din 

numărul total de 11 membri. Astfel, au fost prezenţi următorii 

deputaţi: Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan Viorel 

Teodorescu, Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, Mircea 

Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus Cernea şi dna Elena 

Gabriela Udrea. Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din 

Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale, dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi 

doamna deputată.  

Şedinţa a fost condusă de doamna deputat Tamara Dorina 

Ciofu, Vicepreşedintă a comisiei. 

  La dezbateri au participat, directorul Direcţiei Contencios 

Administrativ din cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii - dna 

judecător Corina Voicu, dna Georgeta Jugănaru din cadrul 

Ministerului Muncii, dna Gabriela Scutea - Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Justiţiei, însoţită de doi consilieri - dl Dragoş 

Panaitescu şi dl Decebal Ghinoiu, precum şi dna directoare Irina 

Zlătescu-Moroianu de la Institutul Român pentru Drepturile 

Omului, însoţită de dl Marius Mocanu, cercetător ştiinţific în cadrul 

aceluiaşi institut. 
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Iniţiativele legislative de la punctele 1 şi 2 au primit 

fiecare - din partea membrilor Comisiei - aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. Proiectul de Lege de la punctul 3 a fost avizat 

negativ cu majoritate de voturi, iar propunerile legislative de la 

punctele 4 şi 5 au primit, de asemenea, avize negative, cu 

unanimitate de voturi. 

 . 

   VICEPREŞEDINTĂ, 

  Deputată 

                                    Tamara-Dorina Ciofu 

 

Întocmit: cons.Laurenţiu Gheorghiu  
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