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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 19 februarie  2013 
 

Pe data de 19 februarie 2013, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, 

precum şi comisiile omoloage ale acestora de la Senat pentru audierea 

dnei Theodora Bertzi, candidată pentru funcţia de membru în Colegiul 

Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

La şedinţa comună au fost prezenţi - din partea Comisiei pentru 

drepturile omului din Camera Deputaţilor - un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 15, respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ioan 

Dârzu, Markó Attila-Gabor, Ioan Sorin Roman, Dorel-Gheorghe Căprar, 

Tamara-Dorina Ciofu, Dănuţ Culeţu, Mircea Lubanovici, Remus-

Florinel Cernea şi Claudiu-Andrei Tănăsescu. Au fost absenţi: dl deputat 



Ion Cristinel Marian din Grupul parlamentar al PP-DD, dl deputat 

Romeo-Florin Nicoară, precum şi Dan-Ştefan Motreanu din Grupul 

parlamentar al PNL, împreună cu domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-

Alexandru Voicu - care sunt membri ai Guvernului. Şedinţa a fost 

condusă de dl deputat Bogdan Ciucă - preşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi 

În prezentarea intenţiilor sale, dna Theodora Bertzi a evidenţiat că 

România este apreciată pentru progresele realizate de România în 

protecţia drepturilor minorităţilor şi combaterea discriminării, ca şi 

pentru rolul pe care Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

a colaborat cu Parlamentul în procesul de îmbunătăţire a legislaţiei 

antidiscriminare. 

În continuare, mai mulţi parlamentari au adresat candidatei 

întrebări lămuritoare candidatului, declarându-se apoi satisfăcuţi de 

răspunsurile primite. 

În urma audierii, Comisiile reunite au decis acordarea unui vot 

favorabil - cu unanimitatea celor prezenţi - candidaturii dnei Theodora 

Bertzi la funcţia de membru în Colegiul Director al Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării. 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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